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ناتسبرع تخانش  همانسرد 

باتک تاصخشم 

ناتسبرع  تخانش  همانسرد 
 - 1342 یلع ، يدمحم ، هسانشرس : 

. ینانشآيدمحم یلع  ناتسبرع /  تخانش  همانسرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1389 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

151 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
 : 1-256-540-964-978 لایر  13500 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا هدش  رشتنم  رشان  نیمه  طسوت  ناتسبرع " تخانش   " ناونع تحت  لاس 1381  رد  راب  نیلوا  رضاح  باتک  تشاددای : 

.151 [ - 149 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
. ناتسبرع تخانش  رگید :  ناونع 

ناتسبرع عوضوم : 
DS204/م3ش9 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

953 ییوید :  يدنب  هدر 
2099102 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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هچابید

هچابید 
هکنآ رگم  دـش  دـهاوخن  لـصاح  دـیامنیم ، کـیدزن  هیزنت  دـیحوت و  قفا  هب  ار  ناـسنا  تسا و  هنادواـج  ۀیامرـس  هک  جـح ، يونعم  بتارم 

زیچ همه  زا  دحوم  ناسنا  ییاهر  جوا  زا  هوکشاب  یشیامن  جح   (1). دوش لمع  وم  هب  وم  هتسیاش و  حیحص و  روط  هب  جح  يدابع  تاروتسد 
یعامتجا يدرف و  تایح  ةرتسگ  رد  تیلوئـسم  یهاگآ و  راثیا ، قشع ، زا  يدـننامیب  ةولج  سفن و  نسوت  هار  ارف  يراکیپ  ۀـصرع  وا و  زج 

اب دـنیادزیم و  دـیحوت  لالز  مزمز  اب  ار  لد  راگنز  ناـنمؤم  تسا . مالـسا  بتکم  ياـهشزرا  قیاـقح و  راـیع  ماـمت  رولبت  جـح  سپ  تسا .
داعبا زونه  اما  تسا ، جح  شخبتایح  ياههزومآ  زا  نوحشم  ام ، گنهرف  بدا و  ثاریم  هچرگ  دننکیم و  قاثیم  دیدجت  تسود  ترضح 
ینیمخ ماما  كانبات  ياههشیدنا  وترپ  رد  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تسا . هدنام  روجهم  هتخانـشان و  مهم ، ۀضیرف  نیا  زا  يرامـشیب 

ار نآ  ینغ  ياوتحم  نیتـسار و  يامیـس  دـناشن و  شیوخ  یعقاو  هاـگیاج  رد  یمالـسا ، ماـکحا  فراـعم و  رگید  نوچمه  زین  ار  جـح  هر ) )
اما دنایامن .

ص:9

ص 25. ج 19 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  - 1
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اب گرزب ، فدـه  نیا  ققحت  ياتـسار  رد  دوش . هدناسانـش  هتخانـش و  نآ  تاکرب  راثآ و  داعبا ، هفـسلف ، اـت  تسا  شیپ  رد  زارد  یهار  زونه 
بالقنا زیزع  ربهر  دنمـشزرا  ياهدومنهر  زا  يریگهرهب  اب  و  یمیهاربا ـ  جـح  رگایحا  لحار ـ  ماـما  راگدـنام  ـالاو و  ياههشیدـنا  زا  ماـهلا 

ندرک يدربراک  اب  دـنکیم  شالت  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  هلظدـم ـ  ياهنماخ ـ  هللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا ،
ددعتم و ياهیـسانشراک  زا  سپ  ور ، نیا  زا  دیاشگب . نیفیرـش  نیمرح  نارئاز  جح و  نارازگراک  هار  ارف  يدـیدج  لصف  یـشزومآ ، نوتم 
، نیوانع هرمع ، جـح و  رفـس  رد  زاین  دروم  ياوتحم  اههمانـسرد و  هیهت  يارب  اـت  هدـیدرگ  شـالت  نف ، ناصـصختم  دـیتاسا و  زا  يریگهرهب 

رارق هدافتـسا  دروم  هنیهب  وحن  هب  ات  ددرگ  يدـنبنامز  اهنآ  یـشزومآ  تاـسلج  صخـشم و  ار  سرد  ره  عباـنم  اهلصفرـس و  تاـعوضوم ،
1و2)  ) مالسا خیرات  اب  ییانشآ  جح 4 . فراعم  رارسا و  جح 3 . رفس  بادآ  جح 2 . کسانم  . 1 زا : دنترابع  اههمانسرد  نیا  نیوانع  دریگ .

هدیزگ یمالسا 9 . ياهروشک  اب  ییانشآ  جح 8 . هبالتبم  ماکحا  ترشاعم 7 . قالخا  هنیدم 6 . هکم و  سدقم  نکاما  خیرات و  اب  ییانشآ  . 5
اذـل تسا . هارمه  یلامتحا  صقاون  اهیتساک و  اب  يراک  ره  زاغآ  دـیدرتیب  یبرع  هرواحم  ناتسبرع 11 . تخانش  هعیش 10 . دیاقع  يامیس 

ندودز اههتـشاد و  تیوقت  هب  ییاسانـش و  هعومجم  نیا  فعـض  توق و  طاقن  دنمجرا ، ناگدنناوخ  تارظن  زا  يریگهرهب  اب  دوریم  راظتنا 
ناگمه قیفوت  دناهدرک ، يرای  هعومجم  نیا  میظنت  هیهت و  رد  ار  ام  هک  یناسک  همه  زا  رکـشت  نمـض  نایاپ  رد  دوش . مادقا  نآ  ياهیتساک 

شزومآ  تیریدم  یگنهرف  روما  تنواعم  میناهاوخ . نانم  دنوادخ  زا  ار 
ص:10
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راتفگشیپ

ياهشخب هب  هکلب  هدـکهد ، کی  ياههناخ  هب  ار  ناهج  ياهروشک  يرواّنف ، شرتسگ  دـشر و  هک  تاطابترا ، ییالط  رـصع  رد  راتفگـشیپ 
هب ناتسبرع  تخانش  یمالسا ، ياهروشک  نایم  رد   (1). تسا دّکؤم  یترورض  یمالسا  ياهروشک  ِقیقد  ِتخانـش  هدومن ، لیدبت  هبلک  کی 

ياهیگژیو لیلد  هب  دنراد ، ار  روشک  نادب  رفس  دصق  هک  یناسک  يارب  هژیو 
لحم نیمز (2) ،  شرتسگ  زکرم  ناتـسبرع  اریز  تسا ؛ رادروخرب  رتنوزفا  یترورـض  نادـنچ و  ود  یتیمها  زا  دراد ، هک  يدرف  هب  رـصحنم 

هاگداز مالسا ، شخبتایح  كانبات و  دیشروخ  عولط  دیحوت و  همشچ  ششوج  هاگیاج  هبعک ، ندش  اپرب  نیمزرس  اوح (3) ، مدآ و  طوبه 
دهم مالـسا ، ردـص  زیگناهرطاخ  راختفا و  رپ  خـیرات  يریگلکـش  عوقو و  لحم  ع ،)  ) یلع هاگداز  ص ،)  ) دـمحم ترـضح  ناربمایپ  متاـخ 
ماما رقاب ، ماما  داجـس ، ماما  یبتجم ، ماما  كاپ ؛ ياوشیپ  ماما و  راهچ  و  یتسه ، رثوک  هاـگمارآ  نفدـم و  یمالـسا ، گرزب  ندـمت  شیادـیپ 

، یهلا نما  مرح  هاگیاج  و  ص )  ) ربمایپ هبترم  الاو  ِنارای  باحصا و  تیبلها ،: نادناخ  ناگتسب  تاداس و  زا  يرایـسب  مالـسلا و  مهیلعقداص 
تسا . جح  کسانم  ماجنا  ناناملسم و  هنایلاس  یللملا  نیب  شیامه  يرازگرب  لحم  و  ناهج ، ناناملسم  هاگهلبق 

ص:11

ءاوس ۀملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق  هفیرـش  هیآ  رد  دیحوت  روحم  رب  تدحو  دروم  رد  مالـسا  ِلومـش  ناهج  ناوخارف  هب  تیانع  اب  - 1
ّمتهیالو حبصأ  نم  « ؛ نوچمه یتایاور  رد  ناناملسم  روما  هب  تبسن  مامتها  رب  رایـسب  دیکأت  و  64 ؛ نارمع ، لآ  هللا  ّالا  دـبعن  ّالَأ  مکنیب  اننیب و 

، یمالـسا تُما  نواعت  تدـحو و  ققحت  يزاـسرتسب و  مهاـفت ، نسح  ص339-337 ؛ ج74 ، راونالاراحب ، ملـسمب ؛» سیلف  نیملـسملا  رومأب 
(25 ص9 ـ  يرهطم ، دیهش  جح ، . ) تسا ینید  فیاظو  نیرتیساسا  زا  یکی 

ص254 ص232 و ج66 ، ج57 ، راونالاراحب ، - 2
ص183 ج11 ، راونالاراحب ، - 3
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روش و زا  لامالام  یبلق  اب  جـح  هضیرف  ماـجنا  يارب  نت  اـهنویلیم  هلاـس  همه  دنتـسیایم و  زاـمن  هب  هبعک  يوس  هب  ور  ناناملـسم  هزور ، همه 
. دنربیم راظتنا  ار  راید  نآ  هب  هرابود  تشگزاب  هتشذگ ، زا  رتقشاع  دننکیم و  تمیزع  تیونعم  رون و  رـسارس  ِراید  نآ  هب  قایتشا  قشع و 

تدـحو قیمع و  دـنویپ  دزیمآیم و  مه  رد  ناناملـسم ، ناج  زا  هتـساخرب  هنافراع و  ياهشیاین  دایرف  هک  تسا  ینارون  ياضف  نآ  رد  يرآ 
دیراد يور  شیپ  هک  يراتـشون  دپتیم . نیفیرـش  نیمرح  دای  هب  ناناملـسم  بلق  هرامه  ناسنیدب  دراذگیم و  شیامن  هب  ار  یمالـسا  تما 
شیوخ ياهدومنهر  تارّکذت و  اب  نادنمشیدنا  ناهوژپ و  شناد  تسا  دیما  تسا . يدوعـس  ناتـسبرع  تخانـش  تهج  رد  کچوک  یماگ 

ینانشآ  يدّمحم  یلع  دنرادرب . ماگ  نآ  ندش  رابرپ  لیمکت و  تهج  رد 
ص:12
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ناتسبرع يایفارغج  لّوا  شخب 

هراشا

ناتسبرع  يایفارغج 
ص:13
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: لوا سرد 

هراشا

یعیبط  يایفارغج  یلک و  راتخاس 
یشزومآ ياهفده 

تیعقوـم ثـیح  زا  ار  ناتــسبرع  روـشک  مینادـب ـ . ار  یعیبـط  ياـیفارغج  رد  حرطم  فـلتخم  داـعبا  سرد ـ : نـیا  هعلاـطم  اـب  دوریم  راـظتنا 
ریاخذ میسانشب ـ . ار  ناتسبرع  روشک  ییاوه  بآ و  تیعقوم  مینک ـ . يدنبهتسد  ار  ناتسبرع  روشک  یعیبط  ضراوع  میـسانشب ـ . ییایفارغج 

ناشتیمها لیلد  ثیح  زا  ار  ناتسبرع  مهم  ياهرهش  میسانشب ـ . ار  ناتـسبرع  مهم  ياهرهـش  تختیاپ و  مینادب ـ . ار  ناتـسبرع  یعیبط  عبانم  و 
. میوش انشآ  ناتسبرع  مهم  ياهناتسا  اب  مسانشب ـ . ار  ناتسبرع  مهم  ردانب  مینک ـ . يدنبهتسد 

ص:14
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، یعیبط ضراوع  ییایفارغج ، تیعقوم  ثیح  زا  ار  روشک  نیا  تشاد و  میهاوخ  ناتـسبرع  روشک  یعیبط  يایفارغج  رب  يرورم  سرد  نیا  رد 
. دومن میهاوخ  یسررب  يروشک  تامیسقت  مهم و  ردانب  مهم ، ياهرهش  تختیاپ و  یعیبط ، عبانم  ریاخذ و  اوه ، بآ و 

یمومع یلک و  راتخاس   . 1

هراشا

یهاشداپ تموکح : عون  ( Saudi Arabia  ) هیدوعسلا هیبرعلا  هکلمملا  يدوعس =  ناتسبرع  مان :

یّلم زور  ناشن و  مچرپ ،

ال : » تسا هدش  هتشون  دیفس  گنر  هب  ثلث و  طخ  هب  يریشمش  زارف  رب  نآ ، طسو  رد  تسا و  زبس  گنر  هب  ناتسبرع ، لکش  لیطتـسم  مچرپ 
ناشن نیا  دناهدرک . عطق  ار  رگیدکی  هک  تسا  ریشمش  ود  نایم  رد  امرخ ، لخن  کی  روشک ، نآ  یمسر  ناشن  هللا .» لوسر  دمحم  هللا  ّالا  هلا 

. تسا لاس  ره  ربماتپس  ربارب 23  نازیم  لوا  يدوعس  ناتسبرع  یلم  زور   (1) تسا . هتشاد  جاور  نونک  ات  دوعس  نب  دمحم  نامز  زا 
ص:15

ص ز. ج1 ، ینالجعلا ، رینم  هیدوعسلا ، دالبلا  خیرات  - 1
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تعاس تالیطعت و  میوقت ،

لاس مایا  هدش و  میظنت  يرمق  يرجه  هناگهدزاود  ياههام  قبط  دوشیم ، هدناوخ  يرقلا » ما   » میوقت هک  يدوعـس ، ناتـسبرع  یمـسر  میوقت 
؛ رطف دیع  تبسانم  هب  هنایلاس ، یمسر  لیطعت  ددرگیم . بوسحم  نانآ  لاس  نایاپ  هجحيذ  رخآ  لاس و  زاغآ  مرحم  لوا  تسا و  زور   354

رتشیب رد  راک  تعاس  دشابیم . هجحيذ  مهدزناپ  ات  مجنپ  زا  نابرق  دیع  تبـسانم  هب  لاوش و  مجنپ  ات  ناضمر  كرابم  هام  مجنپ  تسیب و  زا 
زا حبـص  ِتبون  ود  رد  اهکناب  صاخ و  تاسـسؤم  اهتکرـش ، رتشیب  یلو  دباییم  نایاپ  رد 30/14  زاغآ و  حبـص  زا 30/7  یتلود ، ریاود 

يراجت یتلود و  نکاما  همه  زامن ، يرازگرب  ماگنه  هب  تسا  ینتفگ  دـنزادرپیم . راـک  هب  یلا 19  تعاس 16  زا  رصع  یلا 13 و  تعاس 8 
نیا تعاس  دـننکیم . لـیطعت  ار  هبنـشجنپ  ياـهزور  تارادا ، زا  یخرب  اـهکناب و  هعمج و  ياـهزور  یتلود ، تارادا  نینچمه  دـنالیطعت .

ناتسمز 30 زییاپ و  رد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  تعاس  اب  نآ  فالتخا  و  دشابیم . ( GMT  ) چیونیرگ تعاس  زا  رتولج  تعاس   3 روشک ،
. تسا هقیقد  تعاس و 30  ناتسبات 1  راهب و  رد  تعاس  رییغت  هب  هجوت  اب  هقیقد و 

يریگهزادنا لوپ و  دحاو 

نزو ماظن  و  رتم »  » روشک نآ  رد  لوط  يریگهزادنا  سایقم  دشابیم و  لایر  لداعم 75/3  رالد ، کی  هک  تسا  لایر » ، » ناتسبرع لوپ  دحاو 
. تسا مرگولیک »  » ساسا رب  نآ 

ص:16
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تختیاپ

هعـسوت درذگیمن ، تختیاپ  ناونع  هب  نآ  باختنا  زا  ههد (1)  دنچ  زا  شیب  هک  نآ  اب  تسا و  ضایر »  » رهـش يدوعـس ، ناتـسبرع  تختیاپ 
. تسا هتفای  يریگمشچ 

يروشک تامیسقت 

: زا دنترابع  قطانم  نیا  ددرگیم . بصن  هاشداپ  مکح  هب  يریما  هقطنم ، ره  سأر  رد  تسا و  هدش  میسقت  ناتسا )  ) هقطنم هدزیس  هب  ناتسبرع 
نازیج فوج 12 . نارجن 11 . ریسع 10 . هحابلا 9 . كوبت 8 . میصقلا 7 . لئاح 6 . هرونم 5 . هنیدم  همرکم 4 . هکم  هیقرش 3 . ضایر 2 . . 1

. یلامشلا دودحلا  . 13

مهم ياهرهش 

ظفح ار  دوخ  تیمها  زین  زونه  هک  تسا  هدج »  » رهش روشک ، نیا  قباس  تختیاپ  يداصتقا ، یتح  یـسایس و  رهـش  نیرتمهم  ضایر ، زا  سپ 
هام شش  رد  تلود  تأیه  دننیزگیم و  تماقا  نآ  رد  ار  لاس  زا  هام  دنچ  یسایس  تاماقم  دنراد و  هبعش  نآ  رد  اههناخترازو  همه  هدومن و 

، ناتـسبات يامرگ  جوا  رد  شیاوه  بآ و  یـشوخ  لیلد  هب  هک  فئاط »  » رهـش هدـج ، زا  سپ  دـهدیم . هسلج  لیکـشت  رهـش  نیا  رد  لاس  زا 
. تسا رادروخرب  یسایس  تیمها  زا  دشابیم ، یسایس  تاماقم  ياریذپ 

ص:17

ق. 1375ه .  يدالیم =  لاس 1955  زا  - 1
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: دنشابیم تیمها  ياراد  يزرواشک  يراجت و  یتعنص ، یبهذم ، تهج  زا  روشک  نیا  رگید  ياهرهش 

یبهذم ياهرهش 

یـصاخ تسادـق  زا  نآ ، رد  جـح  کسانم  يرازگرب  مارحلادجـسم و  دوجو  تلع  هب  هک  تسا  هکم » ، » روشک نیا  یبهذـم  رهـش  نیرتمهم 
. تسا ياهژیو  هاگیاج  تیمها و  ياراد  عیقب ، ناتسربق  يوبن و  مرح  دجسم و  دوجو  لیلد  هب  هنیدم »  » رهش نآ ، زا  سپ  دشابیم . رادروخرب 

. دنرادروخرب زین  یخیرات  تیمها  زا  اهنآ ، رد  مالسا  خیرات  يریگلکش  لیلد  هب  یبهذم ، تیمها  رب  نوزفا  رهش ، ود  نیا 

يراجت یتعنص و  ياهرهش 

نیرتمهم زا  یکی  یقرـش ، هقطنم  زکرم  رد  مامد »  » رهـش دنتـسه . رادروخرب  یـصاخ  يراجت  قنور  زا  جح ، يرازگرب  مایا  رد  هنیدم  هکم و 
لحاس رد  عقاو  لیبج »  » یتعنـص رهـش  دراد . رارق  رهـش  نیا  فارطا  رد  زاگ  تفن و  عبانم  نیرتشیب  هک  دـشابیم  ناتـسبرع  يراجت  ياهرهش 

زا یمیـشورتپ ، شیالاپ و  زکارم  دوجو  لیلد  هب  زین  روشک  برغ  رد  عبنَی »  » یتعنـص رهـش  نآ  رب  نوزفا  تسا . تیمها  زئاح  زین  سراف  جیلخ 
. تسا يدایز  تیمها  ياراد  یتعنص  رظن 

يزرواشک ياهرهش 

. دنتسه يدایز  تیمها  ياراد  يزرواشک  رظن  هطقن  زا  طیشم  سیمخ  و  فوفه )  ) ءاسحا نارجن ، كوبت ، هدیرب ، فئاط ،
ص:18
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مهم ردانب 

ياراد یناگرزاب  يراجت و  یـسایس ، رظن  زا  هدش ، عقاو  رمحا  يایرد  لحاس  رد  هک  ردنب  نیا  تسا ؛ هدج »  » ردنب ناتـسبرع ، ردنب  نیرتمهم 
ردـنب کی  هدـج  رـضاح  لاح  رد  دـنراد . رارق  ردـنب  نیا  رد  زین  ییایرد  یماظن و  مهم  ياههاگیاپ  زا  يدادـعت  تسا . يدایز  رایـسب  تیمها 

هاگدورف دشابیم و  زین  ادـخ  هناخ  نارئاز  دورو  لحم  ردـنب  نیا  دوشیم . بوسحم  ناتـسبرع  ياهرهـش  نیرتهتفرـشیپ  زا  یناگرزاب و  دازآ 
ياراد هرونت  سأر  یتفن  ردـنب  لبج و  لـیبج ، نازیج ، عبنی ، ماـمد ، رداـنب  هّدـج ، زا  سپ  دراد . رارق  اـجنآ  رد  زیزعلادـبع  کـلم  یللملا  نیب 

، جولیمی هیجوـلا ، اـبید ، یجاـح ، هبیروـک ، ياـهمان  هب  يرتکـچوک  رداـنب  ياراد  ناتـسبرع  هتفگشیپ ، مهم  رداـنب  رب  هوـالع  دـناتیمها .
. دشابیم زین  باشیحلا  سأر  یجیفخلا و  سأر  نیراد ، يراقای ، فقیض ، رابکلا ، هماقلا ، ناساراف ،

ییایفارغج تیعقوم   . 2

تحاسم 000/240/2 اـب  هک  تسا  هنایمرواخ (3)  کـیژتارتسا  هقطنم  رد  ایـسآ (2)  هراق  ياهروشک  زا  یکی  يدوعس (1)  ناتسبرع  روشک 
عبرم ، رتمولیک 

ص:19

Saudi Arabia - 1
= نیمز ياهیکشخ  لک  تحاسم   % 41 زا شیب  هک  تسا  نیمز  هرک  هراق  نیرتگرزب  عبرم  رتمولیک  نویلیم  زا 44  شیب  یتحاسم  اب  ایسآ  - 2

. تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ایند  تیعمج  هتفرگ و 60 %  رب  رد  ار  عبرم  رتمولیک  نویلیم   135
هتفرگ راک  هب  ییاکیرما  رـسفا  کی  طسوت  يدالیم  لاس 1902 رد  راـب  نیلوا  يارب  هک  تسا  یحالطـصا   Mifddle East هنایمرواخ - 3
یخرب تفریذپ . لاس 1948  رد  ار  حالطـصا  نیا  للم  نامزاس  دیدرگ . جیار  اهروشک  نارادمتـسایس  نایم  رد  جیردت  هب  نآ  زا  سپ  دـش و 

ص11؛ ناملـسم ، ياهروشک  يایفارغج  دـنا . هتـسناد  یناهج  گنج  لالخ  رد  ایناتیرب  یماـظن  یهدـنامرف  ار  حالطـصا  نیا  هدـنروآ  دـیدپ 
ص9. ینالجعلا ، رینم  يدوعس ، یبرع  دالب  خیرات 
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لامش زا  يدوعس ، ناتسبرع   (1) تسا . هتفرگرب  رد  ار  نآ  دودح �43  اریز  ددرگیم ؛ بوسحم  ناتسبرع  هریزج ، هبـش  روشک  نیرتگرزب 
زا سراف و  جـیلخ  هدـحتم و  یبرع  تاراـما  رطق و  نیرحب ، تیوک ، هب  قرـش  زا  ناـمع و  نمی و  يروهمج  هب  بونج  زا  قارع و  ندرا و  هب 

ندرا رتمولیک ، قارع 808  اـب  هک  تسا  ینیمز  زرم  رتـمولیک  ياراد 4532  دوخ ، ناگیاسمه  اب  دوشیم و  دودـحم  خرـس  ياـیرد  هب  برغ 
رطق رتمولیک ، نامع 676  رتمولیک ، تیوک 222  رتمولیک ،  742

. دراد كرتشم  زرم  رتمولیک  نمی 458/1  اب  رتمولیک و  هدحتم 586  یبرع  تاراما  رتمولیک ،  40

یعیبط ضراوع   . 3

هراشا

: زا دنترابع  نآ  هناگراهچ  قطانم  دوشیم ؛ میسقت  هیحان  هس  هقطنم و  راهچ  هب  ییایفارغج  رظن  زا  يدوعس ، ناتسبرع  روشک 
ص:20

برغم زا  سراف ، جیلخ  اب  قرشم  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  ایسآ  یبرغ  بونج  رد  یقرش  هرکمین  یلامش و  هرکمین  رد  ناتسبرع  هریزج  هبش  - 1
ناوتیم یلو  درک  نیعم  ناوت  یمن  تقد  هب  ار  نآ  یلامـش  زرم  تسا . زرم  مه  دـنه  سونایقا  اـب  بونج  زا  مزلق و  ياـیرد  خرـس  ياـیرد  اـب 
ناتسبرع روشک ؛ تفه  زا  هریزج  هبش  نیا  تسناد . هریزج  هبش  نیا  یلامش  زرم  ار  نآ  داد و  دادتما  تارف  ات  هبقع  جیلخ  زا  ار  یـضرف  یطخ 

. تسا هدش  لیکشت  تیوک  نیرحب و  رطق ، یبرع ، هدحتم  تاراما  نامع ، نمی ، يروهمج  يدوعس ،
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یبرغ تاعافترا  فلا :

هماهت تشد  دـباییم . همادا  بونج  رد  ریـسع  زاجح و  هقطنم  ات  دوشیم و  زاغآ  لامـش  رد  هبقع  جـیلخ  زا  هک  تاورـس »  » ياههوک هلـسلس 
. تسا هتفرگ  رارق  رمحا  يایرد  نآ و  نایم 

دجن ب :

. تسا هتفرگ  ارف  ار  نآ  مظعا  تمسق  تسا و  عقاو  ناتسبرع  هریزج  هبش  زکرم  رد  دجن  هقطنم 

فیطق ءاسحا و  ج :

هتفرگ رارق  سراف  جیلخ  ياههنارک  یقرش  لحاس  رد  هقطنم  نیا 
. تسا

رازنش ياهارحص  د :

هراشا

عبرم رتمولیک  رازه  داتفه  ياراد  هدش  عقاو  ناتسبرع  لامش  رد  ةوامس :» ۀیداب   » دوفن يارحص  . 1 دناهدش : میسقت  تمسق  هس  هب  اهنابایب  نیا 
هتفرگ رارق  یلاخلا » عبر   » يارحـص و  دوفن »  » يارحـص نایم  رد  ارحـص  نیا  ءاـنهد : يارحـص  . 2 تسا . نش  ياـههپت  زا  بکرم  تحاـسم و 

يرـشب و ندـمت  هنوگره  زا  هتـشذگ  نرق  مین  ات  تسا  مولعم  شمـسا  زا  هک  روطنامه  نابایب ، نیا  هلمر : ای  یلاخلا  عبر  يارحـص  . 3 تسا .
هـس هب  رگید  يوس  زا  ناتـسبرع  تسا . هتفای  يدایز  تیمها  تفن ، ناوارف  عبانم  ِفاشتکا  لیلد  هب  رـضاح  لاـح  رد  اـّما  هدوب ، یهت  یناداـبآ 

: تسا هدش  میسقت  هیحان 
ص:21
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نازوس و باتفآ  امرگ و  تدـش  هقطنم  نیا  رد  دراد . دادـتما  نارجن  نیمزرـس  ات  زاـغآ و  خرـس  ياـیرد  لـحاس  زا  نیمزرـس  نیا  هماـهت : . 1
لحاس رد  ریـسع و  هیحان  رد  نازیج  رهـش  تسا . نیمه  زین  هماـهت  هب  نآ  يراذـگمان  تلع  تسا ؛ هدومن  لکـشم  ار  یگدـنز  داـب ، ندـیزون 

زا عافترا  رتم  ات 1500  ياراد 750  هتفرگ ، ارف  ار  ناتـسبرع  مظعا  تمـسق  هک  هیحان  نیا  دجن : . 2 تسا . هدش  عقاو  هماهت  رد  خرـس  يایرد 
دجن ار  نآ  تهج  نیمه  هب  تسا . ایرد  حطس 

تختیاپ ضایر ، رهـش  و  تسا . تیباهو  نییآ  يریگلکـش  نوناک  دوعـس و  لآ  نطوم  ارحـص ، بلق  دجن  دـنیوگیم . عفترم ) نیمزرـس  )= 
قطاـنم ار  نآ  تمـسق  نیرتـشیب  هدـش و  عقاو  يدوعـس ، ناتـسبرع  یبرغ  لامـش  رد  زاـجح : . 3 تسا . هدـش  عـقاو  هیحاـن  نآ  رد  ناتـسبرع ،

مه زا  ار  دوخ  فرط  ود  هقطنم ، نیا  دنلب  ياههوک  هتشر  هک  تسا  نآ  زاجح  هب  هقطنم  نیا  يراذگمان  تلع  دهدیم . لیکـشت  یناتـسهوک 
، هنیدم هکم و  سدقم  ياهرهـش  دنمانیم و  زین  ناتـسبرع  یبرغ  ناتـسا  ار  زاجح  تسا . هدـش  رگیدـکی  اب  ود  نآ  طابترا  عنام  هدومن ، ادـج 

. دناهتفرگ رارق  نآ  رد  فئاط  هَّدج و  ُعْبنَی ، نینچمه 

اهيداو هنیشیپ و 

هتـشر تسا . کیـساروژ ) هرود   ) یـسانشنیمز مود  نارود  هـب  قـلعتم  برع  هریزج  هبـش  ياـههوک  یـسانشنیمز ، ياـهشهوژپ  ساـسا  رب 
هبش نیا  يراوید ، نوچمه  هدش ، هدیـشک  سراف  جیلخ  ات  خرـس  يایرد  دادتما  رد  زاغآ و  انیـس  هریزج  هبـش  زا  هک  یعفترم  ًاتبـسن  ياههوک 

هدومن روصحم  ار  هریزج 
ص:22
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يداو نآ ، یلحاس  ياـهيداو  نیرتمهم   (1) دوشیم . هدـید  يداو »  » مان هب  یگرزب  کچوک و  ياههرد  تاعافترا ، نیا  يـالبال  رد  تسا .
ثیل و هیدعـس ، نامعن ، همطاف ، کلام ، ینب  ریقفلا ، هعرفلا ، جـلما ، هاـیملا ، رتنع ، هبلـش ، ملظا ، اـمد ، یملـس ، شارم ، رـسیلا ، ردـص ، لاـفع ،
، اهرهـش بلغا  تسا  ینتفگ   (2) دنتـسه . لوصم  لزج و  ضمح ، قیتـع ، رجف ، هیل ، هبرت ، هینر ، يداو  نآ ، یلخاد  ياـهيداو  نیرتروهـشم 

. دنوشیم هدناوخ  دننکاس ، اهنآ  رد  هک  يریاشع  مسا  هب  ای  یناتساب  مان  هب  ناتسبرع ، یضارا  اهناتسا و 

اوه بآ و  . 4

. دـشابیم لدـتعم  ناتـسمز  رد  مرگ و  رایـسب  ناتـسبات  رد  روشک  نیا  ياوه  تسایند ؛ قطانم  نیرتمرگ  نیرتکشخ و  رامـش  رد  ناتـسبرع 
امد نیگنایم  دشابیم . رادروخرب  یطـسوتم  تبوطر  زا  نامع  ات  ناتـسبرع  یقرـش  ياهتنا  ياوه  بآ و  تسا و  بوطرم  مرگ و  هّدـج  ياوه 
هک تسا  كدنا  يردق  هب  رواجم  ياهبآ  تعسو  اما  هدرک ، هطاحا  ایرد  ار  روشک  نیا  فرط  ود  تسا . هجرد  ات 49  زا 30  قطانم  بلغا  رد 

دزیرب  ایرد  هب  هتسویپ  هک  درادن  دوجو  هناخدور  کی  یتح  ناتسبرع  رد  دنکیمن . مک  ار  نآ  ینابایب  عیسو و  یضارا  یکشخ  یمرگ و 
ص:23

ص1. يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  مالسا ، یلیلحت  خیرات  - 1
، زاجحلا بلق  و  سیمخ ، نب  دـمحم  هللادـبع  هریزجلا ، ۀـیودا  مجعم  هب  رتشیب  تاـعالطا  يارب  ص30-36 . رکاش ، دومحم  هریزج ، هبـش  - 2

. دوش هعجارم  يدالبلا  ثیغ  نب  قتاع 
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ياراد هک  دراد  دوجو  یقیمع  ياههرد  زین  توملارضح  هقطنم  رد  دنکیم . عمج  دوخ  رد  ار  اهبالیـس  هک  تسه  ییاهيداو  نآ  رد  یلو 
روـشک 100 نیا  هناـیلاس  شراـب  طـسوتم  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ؛ مک  رایـسب  یگدـنراب  روـشک  نیا  رد  تـسا . یناوارف  ینیمزریز  ياـهبآ 

يزکرم طاقن  رد  یمـسوم  ياهداب  شزو  تلع  هب   (1) تسا . هدـش  شرازگ  لاس  رد  رتمیلیم  ات 400  رثکادح  یقرـش  قطانم  رد  رتمیلیم و 
تخس ییاهیلاسکشخ  هاگ  لیلد ، نیمه  هب  دنکیم . ذوفن  هقطنم  نیا  لخاد  هب  دنه  سونایقا  ياهناراب  زا  يزیچان  رایـسب  نازیم  ناتـسبرع ،

زا هدافتسا  نونکا  دنکیم . دیدهت  ار  زاجح  هقطنم  درابیم و  يداعریغ  تروص  هب  هاتوک  دنت و  ياهرابگر  زین  هاگ  دوشیم و  داجیا  نآ  رد 
نیریش حالـصا و  ینیمز و  ریز  ياهبآ  لاحـصتسا  دراد و  دوجو  یبرغ  بونج  برغ و  قطانم  رد  رتشیب  هک  لاحـصتسا  یحطـس  ياهبآ 

ياـهبآ هب  طوـبرم  ًـالعف  نآ  يـالاب  دـصرد  هتبلا  هک  دزاـسیم (2)  فرط  رب  ار  بآ  هب  روـشک  نـیا  ياـهزاین  زا  روـش  ياـهبآ  ندوـمن 
ناتـسبرع یـضارا  عومجم  زا  مدص  کی  اهنت  بآ ، دوبمک  نیمز و  تیعـضو  اهارحـص ، یگدرتسگ  لیلد  هب  تسا  ینتفگ  تسا . ینیمزریز 

 (3) دشابیم . تعارز  تشک و  لباق 
ص:24

ص1. ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  لیلد  - 1
ص2. نامه ، - 2

ص104. يرخف ، ناتسبرع ، ص44 ؛ هدبع ، دمحم  دمحا  هریزج ، هبش  یخیرات  يایفارغج  - 3
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یعیبط عبانم  ریاخذ و  . 5

، نهآ گنس  سم ، هرقن ، الط ، زاگ ، تفن ، زا : دنترابع  ریاخذ  عبانم و  نیا  تسا ؛ ياهدرتسگ  ینغ و  یعیبط  ریاخذ  عبانم و  ياراد  ناتـسبرع 
... کهآ و کمن ، میساتپ ، تیسکوب ، يور ، رمرم ، گنس  تافسف ، مویناروا ،

هصالخ

هریزج هبـش  روـشک  نیرتگرزب  هک  تـسا  هناـیمرواخ  کـیژتارتسا  هـقطنم  رد  ایـسآ  هراـق  ياـهروشک  زا  یکی  يدوعـس  ناتـسبرع  روـشک 
؛ فیطق ءاسحا و  ج : دـجن ؛ ب : یبرغ ؛ تاعافترا  فلا : دوشیم : میـسقت  هقطنم  راهچ  هب  ییایفارغج  رظن  زا  ددرگیم و  بوسحم  ناتـسبرع 

رامـش رد  ناتـسبرع  زاجح . ج : دـجن ؛ ب : هماهت ؛ فلا : تسا : هدـش  میـسقت  هیحاـن  هس  هب  رگید  يوس  زا  ناتـسبرع  رازنش . ياهارحـص  د :
کی یتح  ناتسبرع  رد  دشابیم . لدتعم  ناتسمز  رد  مرگ و  رایسب  ناتـسبات  رد  روشک  نیا  ياوه  تسایند ؛ قطانم  نیرتمرگ  نیرتکشخ و 

دزیرب  ایرد  هب  هتسویپ  هک  درادن  دوجو  هناخدور 
ص:25
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ییاهیلاسکـشخ هاگ  . تسا مک  رایـسب  یگدـنراب  روشک  نیا  رد  دـنکیم . عمج  دوخ  رد  ار  اهبالیـس  هک  تسه  ییاـهيداو  نآ  رد  یلو 
ینتفگ دـنکیم . دـیدهت  ار  زاجح  هقطنم  درابیم و  يداعریغ  تروص  هب  هاتوک  دـنت و  ياهرابگر  زین  هاگ  دوشیم و  داـجیا  نآ  رد  تخس 
تعارز تشک و  لباق  ناتـسبرع  یـضارا  عومجم  زا  مدـص  کی  اـهنت  بآ ، دوبمک  نیمز و  تیعـضو  اهارحـص ، یگدرتسگ  لـیلد  هب  تسا 

، سم هرقن ، الط ، زاگ ، تفن ، زا : دـنترابع  ریاخذ  عباـنم و  نیا  تسا ؛ ياهدرتسگ  ینغ و  یعیبط  ریاـخذ  عباـنم و  ياراد  ناتـسبرع  دـشابیم .
تسا ضایر »  » رهش يدوعس ، ناتسبرع  تختیاپ  کهآ و ... کمن ، میساتپ ، تیسکوب ، يور ، رمرم ، گنس  تافسف ، مویناروا ، نهآ ، گنس 

یـسایس تیمها  زا  فئاط »  » رهـش هدج ، زا  سپ  تسا . هدـج »  » رهـش روشک ، نیا  قباس  تختیاپ  یـسایس ، رهـش  نیرتمهم  ضایر ، زا  سپ  و 
ردـنب نیرتمهم  دنـشابیم . تیمها  ياراد  يزرواشک  يراجت و  یتعنـص ، یبهذـم ، تهج ؛ زا  روشک  نیا  رگید  ياهرهـش  تسا . رادروخرب 

هب ناتسبرع  دناتیمها . ياراد  هرونتلا  سأر  یتفن  ردنب  لبج و  لیبج ، نازیج ، عبنی ، مامد ، ردانب  هّدج ، زا  سپ  تسا ، هدج »  » ردنب ناتسبرع ،
: زا دنترابع  قطانم  نیا  ددرگیم . بصن  هاشداپ  مکح  هب  يریما  هقطنم ، ره  سأر  رد  تسا و  هدش  میسقت  ناتسا )  ) هقطنم هدزیس 

؛ میصقلا . 6 لئاح ؛ . 5 هرونم ؛ هنیدم  . 4 همرکم ؛ هکم  . 3 هیقرش ؛ . 2 ضایر ؛ . 1
ص:26 
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؛ نازیج . 12 فوج ؛ . 11 نارجن ؛ . 10 ریسع ؛ . 9 هحابلا ؛ . 8 كوبت ؛ . 7
. یلامشلا دودحلا  . 13

ییامزآ دوخ 

بآ و تیعقوم  . 3 دیربب . مان  ار  ناتسبرع  ییایفارغج  هقطنم  راهچ  . 2 دینک . يدنبهتسد  قیرط  ود  هب  ار  ناتـسبرع  روشک  یعیبط  ضراوع  . 1
ار ناتسبرع  مهم  ياهرهـش  تختیاپ و  . 5 دیربب . مان  ار  ناتـسبرع  یعیبط  عبانم  ریاخذ و  . 4 دیهد . حرش  ًارصتخم  ار  ناتـسبرع  روشک  ییاوه 
زا دروم  جنپ  . 8 دیربب . مان  ار  ناتـسبرع  مهم  ردانب  . 7 دینک . يدنب  هتسد  ناشتیمها  لیلد  ثیح  زا  ار  ناتـسبرع  مهم  ياهرهـش  . 6 دیربب . مان 

دیربب . مان  ار  ناتسبرع  ياهناتسا 
ص:27 
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مود سرد 

هراشا

یناسنا يایفارغج 
یگدـنکارپ هوحن  اب  مینادـب ـ . ار  یناسنا  يایفارغج  رد  حرطم  فلتخم  داـعبا  سرد ـ : نیا  هعلاـطم  اـب  دوریم  راـظتنا  یـشزومآ  ياهفدـه 

ترجاهم هوحن  مینادب ـ . ار  ناتسبرع  تیعمج  دشر  خرن  میـسانشب ـ . ار  ناتـسبرع  مدرم  فلتخم  ياهداژن  میوش ـ . انـشآ  ناتـسبرع  تیعمج 
ـ . میسانشب ار  ناتسبرع  مدرم  یلم  زور  ناشن و  مچرپ ، مینادب ـ . ار  ناتسبرع  مدرم  یمسر  طخ  نابز و  نید ، مینادب ـ . ار  ناتسبرع  روشک  رد 

. مینادب ار  نآ  یلایر  لداعم  ناتسبرع و  یلوپ  دحاو 
ص:28 
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داژن و نآ ، یگدـنکارپ  تیعمج ، نوچ  یثحابم  صوصخ  نیا  رد  تخادرپ و  میهاوخ  ناتـسبرع  روشک  یناسنا  ياـیفارغج  هب  سرد  نیا  رد 
دحاو تعاس ، تالیطعت ، میوقت ، یّلم ، زور  ناشن و  مچرپ ، یمسر ، طخ  نابز و  نید ، ترجاهم ، تیعمج ، دشر  تیعمج ، یخیرات  هنیـشیپ 

. مینارذگیم رظن  زا  ار  يریگهزادنا  لوپ و 

تیعمج  . 1

دادــعت ناـیم ، نـیا  رد  هـک  تـسا  هدــش  شرازگ  رفن  ناتـسبرع 599/417/26  تـیعمج  يدـالیم  لاـس 2005  يرامـش  رـس  نـیرخآ  ربارب 
روشک نیا  میقم  نایجراخ  ار  رفن  نویلیم  تفه  دودح  ناتسبرع ، راک  ریزو  راهظا  قبط  دنشابیم . یموب  دارفا  هیقب  هناگیب و  رفن   076/576/5

(1) دنهدیم . لیکشت 

تیعمج یگدنکارپ   . 2

هدوب نیشنرداچ  روشک  نیا  مدرم  رتشیب  هتشذگ  ياهنامز  رد  تسا . هدوب  زکرم  لامش و  زا  رتشیب  هرامه  بونج ، هقطنم  رد  تیعمج  مکارت 
يرهش تاناکما  هعسوت  اما  دنتشاد ، تنوکس  اهرهش  رد  نانآ  اهنت �41  لاس 1970 م  ات  هک  ياهنوگهب  دندرکیم ؛ یگدنز  اهاتسور  رد  ای 

. دنروآ يور  ینیشنرهش  هب  روشک ، نیا  نانکاس  زا 80 % شیب  هک  دش  ثعاب 
ص:29

ص7. یمیظع ، تاداس  يدوعس ، ناتسبرع  - 1
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. تسا رتمک  عبرم  لیم  ره  رد  رفن  هدزای  زا  نآ ، تحاسم  اب  روشک  نیا  ینونک  تیعمج  تبسن 

تیعمج یخیرات  هنیشیپ  داژن و   . 3

نیب زا  ماوقا  هدـئاب : بارعا  . 1 دناهدرک : میـسقت  هیقاب  هدـئاب و  هتـسد  ود  هب  ار  بارعا  ناخّروم ، زاب  رید  زا  تسا . یماس  ناتـسبرع  مدرم  داژن 
اهنآ لسن  هک  ار  یبارعا  هیقاـب : بارعا  . 2 دنیوگ . هدئاب  بارعا  ار  لیبع  مساج و  میمأ ، سیدـج ، دومث ، داع ، موق  لثم  هدـش ، دوبان  هتفر و 

ب. لیـصا . صلاخ و  بارعا  ینعی  هبراع : بارعا  فلا . دنوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  دوخ  اهنآ  دنمانیم . هیقاب  بارعا  تسا ، هدنام  یقاب 
مجنپ دنزرف  ناطحق » نب  برعی   » داژن زا  ار  دوخ  ناتـسبرع ، یبونج  هقطنم  نانکاس  نارگید . اب  هتـسویپ  صلاخان و  بارعا  هبرعتـسم : بارعا 

ار هریزج  هبش  زکرم  یلامش و  هقطنم  نانکاس  یلو  دناهتفای . ترهش  نایناطحق »  » هب تهج  نیمه  هب  دندومنیم ، یفرعم  صلاخ  ِبرع  حون و 
بارعا ار  نایناندع  هبراع و  بارعا  ار  نایناطحق  دنناوخیم . نایناندع »  » ار نانآ  دنسانشیم و  ع )  ) لیعامسا ترضح  هداون  ناندع »  » داژن زا 
مکارت رتدـعاسم ، ياوه  بآ و  ندوب  اراد  تلع  هب  روشک  نیا  یبونج  تمـسق  رد  تسخن  یخیراـت ، هنیـشیپ  رظن  زا   (1) دنمانیم . هبرعتسم 

ینیشنرهش  هدوب و  رتشیب  تیعمج 
ص:30 

ص300. ج1 ، بهذلا ، جورم  ص8 ؛ يدادغب ، میدن  نبا  تسرهفلا ، - 1
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یکشخ تلع  هب  یلامش  تمسق  رد  اما  دراد . ترهش  خیرات  رد  نمی  زیخلصاح  قطانم  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  تمسق  نآ  رد  زین 
يایرد هب  وس  کی  زا  ار  هقطنم  نیا  هک  روخب »  » یللملا نیب  هار  ندش  كورتم  تسا . هتشاد  جاور  ینیـشن  چوک  ندوب ، تنوکـس  لباق  ریغ  و 

برغ قرش و  نایم  هار  رییغت  هجیتن  رد  دنه ، سونایقا  هب  مور  نادرونایرد  هجوت  لیلد  هب  دومنیم  لصتم  رـصم  هب  رگید  يوس  زا  هنارتیدم و 
ياـهترجاهم بجوم  بوـنج و ... رد  برأـم »  » گرزب ّدـس  نتـسکش  نینچمه  بوـنج ، هار  تیمها  زا  ندـش  هتـساک  یلامـش و  هقطنم  هب 

هب اهریسم  نیا  رد  دندرک و  ترجه  برغ  هب  قرش  زا  یخرب  لامـش و  هب  بونج  زا  ياهدمع  تیعمج  دیدرگ ؛ هریزج  هبـش  نیا  رد  هدرتسگ 
چوک لامـش  هب  بونج  زا  هک  ییاههورگ  دمآ . دوجو  هب  ییاهتموکح  هجیتن  رد  سیـسأت و  ییاهكرهـش  نارجاهم ، زاین  نامز و  ياضتقا 

ود هژیو  هب  دندوب ، هدرک 
راهچ دادعت  رضاح  لاح  رد  دنریگیم . تأشن  هلیبق  ود  نیا  زا  ناتسبرع  مدرم  رتشیب  دندش . رقتـسم  هکم  رهـش  رد  مهْرُج ،»  » و هعازُخ »  » هلیبق
ینب ناودـع ، موـقبلا ، لیذـه ، شیرق ، میلـس ، ینب  هبیتـع ، ریطم ، زا : دـنترابع  نآ  فـیاوط  نیرتمهم  دراد . دوـجو  ناتـسبرع  رد  هلیبـق  رازه 

. رَّمَش دعس ، ینب  نایحل ، ینب  ثراح ،

تیعمج دشر   . 4

يارجا لیلد  هب  رگید ، يوس  زا  دراد . يدایز  هلصاف  زونه  ات 7/1  یناهج 6/1  دشر  خرن  اب  هک  تسا  روشک 3 % نیا  رد  تیعمج  دشر  خرن 
گنهرف يالتعا  نویسانیسکاو و  همانرب 

ص:31
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(1) تسا . هتفای  شیازفا  لاس  هب 4/71  يدالیم  لاس 2000  رد  رمع  طسوتم  تشادهب ،

ترجاهم  . 5

عابتا ترجاهم  رگید  يوس  زا  هدوب و  دـشر  هب  ور  يرهـش  قطانم  هب  هداـتفارود  ییاتـسور و  قطاـنم  زا  ترجاـهم  وس  کـی  زا  ناتـسبرع  رد 
، هدوب رفن  یمـسر 076/576/5  رامآ  ربارب  هک  روشک  نیا  میقم  نایجراخ  دادعت  تسا . هتـشاد  ینوزف  هب  ور  يدنور  زین  روشک  نیا  هب  هناگیب 
ییایـسآ و ياهروشک  زا  راک  يارب  نیرجاهم  نیا  رتشیب  تسا . هتفای  شیازفا  نویلیم  تفه  دودح  هب  نونکا  ناتـسبرع  راک  ریزو  راهظا  قبط 
یتفن و یماظن ، روما  رد  بلغا  هک  دنـشابیم  یبرغ  ياهروشکزا  نانآرفن  رازهداتفه  دودـح  یلو  دـناهدمآ  روشک  نیا  هب  یبرع  ییاـقیرفآ 

. دنراد لاغتشا  راک  هب  گرزب  عیانص 
ص:32

ص61. یمیظع ، تاداس  يدوعس ، ناتسبرع  - 1
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یمسر طخ  نابز و  نید ،  . 6

تیباهو نییآ  ساـسا  رب  روشک   (1) دنشابیم . هعیـش  و 15 % یلبنح )  ) بهذـم ینـس  نآ  مدرم  % 85 تسا ؛ مالـسا  روشک  نیا  یمـسر  نید 
رد یبرع ، نابز  زا  سپ  تسا . یماس  ياهطخ  نابز و  زا  هک  دـشابیم  یبرع  طخ  نابز و  روشک ، نیا  یمـسر  طـخ  ناـبز و  دوشیم . هرادا 

زکارم یتلود ، تارادا 
ص:33

ص8. يرخف ، دمحم  ناتسبرع ، - 1

یمسر طخ  نابز و  نید ،  . 6www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـیم رد  زین  هسوه و ...  یلوبناتـسا ، یکرت  وتـشپ ، ودرا ، نوـچمه  یفلتخم  ياـهنابز  ود ، نآ  رب  هوـالع  دوـشیم . اههاگـشناد ، يراـجت و 
. تسا جیار  نیرجاهم 

هصالخ

رد تیعمج  مکارت  تـسا . هدـش  شرازگ  رفن  ناتـسبرع 599/417/21  تیعمج  يزیرهمانرب ، ترازو  رامآ  هرادا  يرامـش  رـس  نیرخآ  ربارب 
هتـسد ود  هب  ار  بارعا  ناـخّروم ، زاـب  رید  زا  تسا . یماـس  ناتـسبرع  مدرم  داژن  تسا . هدوب  زکرم  لامـش و  زا  رتشیب  هراـمه  بونج ، هقطنم 

؛ هبراع بارعا  فلا . دنوشیم : میسقت  هتسد  ود  هب  دوخ  هیقاب  بارعا  دناهدرک . میسقت  هیقاب  هدئاب و 
رظن زا  دـنمانیم . هبرعتـسم  بارعا  ار  نایناندـع  هبراع و  بارعا  ار  نایناطحق  نارگید . اـب  هتـسویپ  صلاـخان و  بارعا  هبرعتـسم : بارعا  ب .

ینیشنرهش هدوب و  رتشیب  تیعمج  مکارت  رتدعاسم ، ياوه  بآ و  ندوب  اراد  تلع  هب  روشک  نیا  یبونج  تمسق  رد  تسخن  یخیرات ، هنیشیپ 
خرن دیدرگ . هریزج  هبش  نیا  رد  هدرتسگ  ياهترجاهم  بجوم  روخب »  » یللملا نیب  هار  ندش  كورتم  تسا . هدمآ  دیدپ  تمسق  نآ  رد  زین 
دـشر هب  ور  يرهـش  قطانم  هب  هداتفارود  ییاتـسور و  قطانم  زا  ترجاهم  وس  کی  زا  ناتـسبرع  رد  تسا . روشک 3 % نیا  رد  تیعمج  دـشر 

تسا . هتشاد  ینوزف  هب  ور  يدنور  زین  روشک  نیا  هب  هناگیب  عابتا  ترجاهم  رگید  يوس  زا  هدوب و 
ص:34
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هرادا تیباهو  نییآ  ساسا  رب  روشک  دنشابیم . هعیـش  و 15 % یلبنح )  ) بهذم ینـس  نآ  مدرم  % 85 تسا ؛ مالسا  روشک  نیا  یمـسر  نید 
، اههاگشناد يراجت و  زکارم  یتلود ، تارادا  رد  یبرع ، نابز  زا  سپ  دشابیم . یبرع  طخ  نابز و  روشک ، نیا  یمسر  طخ  نابز و  دوشیم .
هب ثلث و  طخ  هب  يریشمش  زارف  رب  نآ ، طسو  رد  تسا و  زبس  گنر  هب  ناتسبرع ، لکش  لیطتسم  مچرپ  دوشیم . هدافتسا  یسیلگنا  نابز  زا 
هک تسا  ریشمش  ود  نایم  رد  امرخ ، لخن  کی  روشک ، نآ  یمـسر  ناشن  هللا .» لوسر  دمحم  هللا  ّالا  هلا  ال  : » تسا هدش  هتـشون  دیفـس  گنر 

ربارب نازیم  لوا  يدوعس  ناتسبرع  یلم  زور  دناهدرک . عطق  ار  رگیدکی 
. تسا لاس  ره  ربماتپس   23

ییامزآ دوخ 

تیعمج یگدـنکارپ  هوحن  . 2 تسا ؟ ردـقچ  روـشک  نیا  يزیرهماـنرب  ترازو  راـمآ  هرادا  يرامـشرس  نیرخآ  قـبط  ناتـسبرع  تیعمج  . 1
ناتسبرع تیعمج  دشر  خرن  . 4 دیهد . حرش  ار  کی  ره  هدرک و  يدنبهتسد  ار  ناتسبرع  مدرم  فلتخم  ياهداژن  . 3 دیهد . حرش  ار  ناتسبرع 

زور . 7 دینک . نایب  ار  ناتـسبرع  مدرم  یمـسر  طخ  نابز و  نید ، . 6 تسا ؟ ردقچ  ناتـسبرع  روشک  رد  نارجاهم  تیعمج  . 5 تسا ؟ ردقچ 
تسا ؟ ردقچ  نآ  یلایر  لداعم  ناتسبرع و  لوپ  دحاو  . 8 تسا ؟ يزور  هچ  ناتسبرع  مدرم  یلم 

ص:35

ییامزآ www.Ghaemiyeh.comدوخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


موس سرد 

هراشا

یسایس يایفارغج 
ياهروشک ياهییارگمه  رد  ذوفن  هار  مینادب ـ . ار  ناتسبرع  کیتیلپوئژ  تیمها  سرد ـ : نیا  هعلاطم  اب  دوریم  راظتنا  یشزومآ  ياهفده 

. مینادب ار  ناتسبرع  کیتیلپوئژ  تیمها  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  يراذگریثأت  یگنوگچ  مینادب ـ . ار  ناتسبرع  طسوت  یمالسا  یبرع و 
ص:36
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، هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  دوجو  زا : دنترابع  لماوع  نیا  هک  میزادرپیم  ناتسبرع  روشک  کیتیلپوئژ  یـسایس  يایفارغج  هب  سرد  نیا  رد 
. برغ اکیرمآ و  اب  قیمع  تابسانم  یمالسا و  یبرع و  ياهییارگمه  رد  ذوفن  زاگ ، تفن و  ناوارف  ریاخذ  ییایفارغج ، تیعقوم 

ناتسبرع کیتیلپوئژ  تیمها 

رد کیژتارتسا  یتّیمها  زا  ار  ناتسبرع  روشک  يداصتقا ، بوخ  ًاتبسن  تیعضو  و  یـسایس ، یگنهرف ، ینید ، لماوع  ییایفارغج ، ياهیگژیو 
مهم شقن  يافیا  و  تفن ، یناهج  رازاـب  رب  يراذـگریثأت  شقن و  يوبن ، مرح  هبعک و  نتفرگ  رارق  تسا . هتخاـس  رادروخرب  ناـهج  هقطنم و 

. دراد ناتسبرع  يداصتقا  یسایس و  یبهذم ، کیتیلپوئژ  تیمها  زا  ناشن  هنایمرواخ ، هقطنم  رد  یسایس 

ناتسبرع یکیژتارتسا  تیمها  رب  رثؤم  لماوع 

هراشا

: تسا لیذ  حرش  هب  یفلتخم  لیالد  لماوع و  نوهرم  ناهج ، هقطنم و  یسایس  ماظن  رد  ناتسبرع  ینونک  هاگیاج  تیمها و 

هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  دوجو  . 1

ناـیم رد  ناتـسبرع  نتفاـی  تیمها  رد  یمهم  رایـسب  شقن  روـشک ، نیا  رد  يوـبن  مرح  ادـخ و  هناـخ  نتفرگ  رارق  مالـسا و  دیـشروخ  عوـلط 
هبعک يوس  هب  هزور  همه  ناهج  ناناملسم  نونکا  مه  تسا . هدومن  افیا  ناهج  یمالسا و  ياهروشک 

ص:37
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پاچ و جاجح ، هافر  یبهذم و  نکاما  هعـسوت  هب  هّجوت  دننکیم . رفـس  نیمزرـس  نآ  هب  جـح  هضیرف  ماجنا  يارب  هنالاس  دـنرازگیم و  زامن 
یبهذم لماع  مهم  شقن  رگناشن  روشک ، نیا  ینونک  ربهر  يوس  زا  نیفیرشلا » نیمرحلا  مداخ   » بقل ندیزگرب  میرک و  نآرق  هدرتسگ  رـشن 

. تسا يدوعس  ناتسبرع  نتفای  تیمها  رد 

ییایفارغج تیعقوم  . 2

فلتخم للم  ماوقا و  دمآ  تفر و  اقیرفآ و  اپورا و  ایسآ ، هراق  هس  هار  رَـس  رب  ندش  عقاو  تلع  هب  ناتـسبرع ، ییایفارغج  تیعقوم  زاب ، رید  زا 
وئژ هقطنم  رد  نتفرگ  رارق  ایـسآ ، اـقیرفآ و  هراـق  لاـصتا  هطقن  ناوـنع  هب  روـشک  نیا  زین  نوـنکا  تسا . هدوـب  رادروـخرب  تیمها  زا  نآ ، هب 

هب تعسو ) رظن  زا  ناهج  روشک  نیمهدزاود   ) رتشیب تعسو  زا  يرادروخرب  خرس و  يایرد  سراف و  جیلخ  هب  یسرتسد  هنایمرواخ ، کیتیلپ 
رظن زا  هچ  رگا  يدوعـس  ناتـسبرع  تسا  ینتفگ  تسا . یناهج  ياهقطنم و  تیمها  ياراد  برعلا ، ةریزج  ياـهروشک  رگید  هب  تبـسن  هژیو 

اب اهنت  ناهج ، دازآ  ياهبآ  هب  روشک  نیا  یسرتسد  اّما  تسا ، طبترم  خرـس  يایرد  سراف و  جیلخ  ناهج ؛ یتایح  هارهاش  ود  هب  ییایفارغج 
. دشابیم ریذپناکما  بدنملا  باب  ای  زمره  کیژتارتسا  هگنت  ود  زا  روبع 

زاگ تفن و  ناوارف  ریاخذ  . 3

ریاخذ  زا �26  شیب  ینعی  تفن ، هکشب  درایلیم  اب 263  ناتسبرع  روشک 
ص:38
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نیرخآ زا  یکی  قبط  هچ  رگا  دراد . راـیتخا  رد  ار  تفن  عباـنم  هدـنراد  ياـهروشک  ناـیم  رد  لوا  هبتر  کـپوا ، تفن  ناـهج و 4/33 % یتفن 
ات هک  زور  رد  هکـشب  نویلیم  هدزای  دـیلوت  تردـق  اما  دـنکیم ، رداص  تفن  هکـشب  هنازور 000/053/7  روـشک  نیا  کپوا (1) ،  تاقفاوت 

روشک نیرتگرزب  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  هتخاس  لدب  تفن  هدننک  دـیلوت  نیرتگرزب  هب  ار  روشک  نیا  تسا ، شیازفا  لباق  نویلیم  هدزناپ 
ناتسبرع دیلوت  شیازفا  ای  روشک ، ود  نآ  دیلوت  شهاک  اب  هاگ  هتبلا  تسا . هدناسانـش  ناهج  هب  اکیرمآ  هیـسور و  زا  سپ  تفن  هدننک  رداص 

هتخانش ریاخذ  % 2/4  ) زاگ بعکم  رتم  نویلیرت  نتشاد 2/5  رایتخا  رد  اب  تفن ، رب  هوالع  ناتـسبرع   (2) دریگیم . رارق  ردص  رد  روشک  نیا 
ریخا ياهلاس  رد  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اکیرمآ  رطق و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هیـسور ، زا  سپ  مجنپ  هبتر  ناهج ) زاگ  هدش 

درایلیم  بذج 100  يارب  ناتسبرع  هژیو  تالیهست 
ص:39

داجیا روظنم  هب  يدالیم   1960 لاس رد  الئوزنو  يدوعس و  ناتـسبرع  ناریا ، تیوک ، قارع ، روشک  جنپ  هیلوا  تیوضعاب  کپوا  نامزاس  - 1
نیب ياهرازاب  رد  اهتمیق  تیبثت  نیمأـت و  لـیاسو  اـهشور و  ینیب  شیپ  عفاـنم ، نیمأـت  يارب  هویـش  نیرتهب  نییعت  تدـحو و  یگنهاـمه و 

تاقفاوت زا  یکی  ساسا  رب  دـش . لیکـشت  نانآ ، يارب  تباث  يدـمآرد  نیمـضت  هدـننک و  دـیلوت  ياـهتلم  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  یللملا ،
نویلیم کی  ات  دوخ  دیلوت  فقـس  زا  نانآ  دشاب ، رالد  زا 25  رتنیئاپ  زور  تسیب  زا  شیب  يارب  تفن  تمیق  هک  یتروص  رد  کپوا  ياـضعا 

کی ات  دوخ  تفن  دیلوت  هب  نانآ  دـشاب ، رالد  جـنپ  تسیب و  زا  رتالاب  یلاوتم  زور  تسیب  زا  شیب  هک  یتروص  رد  تساک و  دـنهاوخ  هکـشب 
. دوزفا دنهاوخ  هکشب  نویلیم 

. دنداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناهج  تفن  دیلوت  زا  هیسور 5/12 % و  اکیرمآ 1/13 ،% ناتسبرع 5/13 ،% لاس 1992م  رد  هنومن  ناونع  هب  - 2
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نیا ققحت  تروص  رد  هک  تسا  هتخاس  روشک  نیا  هجوتم  ار  ناـهج  ربتعم  ياهتکرـش  زا  يرایـسب  یتفن ، عباـنم  رد  يراذگهیامرـس  رـالد 
ذوفن تردق و  زا  کپوا  نامزاس  رد  ناتسبرع  قوف ، ياهیگژیو  هب  هّجوت  اب  تخاس . دهاوخ  مهارف  ار  يریگمشچ  هعـسوت  يراذگهیامرس ،
برع ياهروشک  کپوا ، نامزاس  رب  هوالع  دنکیم . افیا  تفن  رازاب  رد  ياهدـمع  شقن  روشک  نیا  عضاوم  دـشابیم و  رادروخرب  يرایـسب 

نآ روحم  هک  دناهدومن  داجیا  دوخ  ياهتسایس  یگنهامه  يارب  کباوا »  » مان هب  یتالیکـشت  يدالیم  لاس 1968  زا  زین  تفن  هدننکرداص 
(1) تسا . يدوعس  ناتسبرع 

یمالسا یبرع و  ياهییارگمه  رد  ذوفن  . 4

ياهروشک ریاس  هب  ناوارف  یلام  ياهکمک  تورث ، ناوارف  عبانم  زا  يرادروخرب  نآ ، رد  يوبن  مرح  هبعک و  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  ناتسبرع 
یبرع ياهییارگمه  رد  دراد و  ریثأت  ذوفن و  یمالسا  یبرع و  ياهروشک  بلغا  رب  برغ ، اب  کیژتارتسا  تابسانم  لیلد  هب  نینچمه  برع ؛

تارکاذم هک   (PGCC) (2  ) سراف جیلخ  يراکمه  ياروش  سراف : جیلخ  يراکمه  ياروش  فلا . دـشابیم : راذـگ  ریثأت  لیذ  یمالـسا  و 
رد دیدرگ ، زاغآ  ناریا ، رب  قارع  طسوت  گنج  لیمحت  زا  سپ  هام  ود  ینعی  يدالیم ، لاس 1980  رد  نآ  هیلوا 

رطق یبرع ، هدحتم  تاراما  ناتسبرع ، تکرش  اب  لاس  نامه  ربماتپس   22
ص:40

ص171. یسرافلا ، هرصاعملاو ، هلاصالا  - 1
.Persian Gulf Coopration Council - 2
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ربارب رد  لـباقتم  تیاـمح  یعاـفد و  یجراـخ و  تسایـس  رد  یگنهاـمه  روـظنم  هـب  اروـش  نـیا  دـش . سیـسأت  ناـمع  تیوـک و  نـیرحب ، ، 
، كرتشم رازاـب  داـجیا  يداـصتقا ، هدـنیازف  ياـهيراکمه  سراـف ، جـیلخ  رد  تاـبث  نیمأـت  یجراـخ ، ياهدـیدهت  یلخاد و  ياـهیمارآان 
رد ار  ياهدرتسگ  ياهيراکمه  قوف  ياهروشک  دش و  لیکـشت  عضاوم ، رد  ییوسمه  یگنهرف و  یعامتجا و  نیناوق  نیودت  رد  یگنهامه 
زا رتشیب و  ریاخذ  تورث و  تردق ، تیعمج ، تعـسو ، لیلد  هب  وس  کی  زا  ناتـسبرع  اهروشک ، نیا  نایم  رد  دـنداد . رارق  دوخ  راک  روتـسد 

، اهتموکح نآ  ندوب  ریذپبیـسآ  و  نآ ، اب  سراف  جـیلخ  هزوح  برع  ياهروشک  يداصتقا  یـسایس و  راتخاس  هباشت  تلع  هب  رگید  يوس 
عـضاوم و زا  يداـیز  دودـح  اـت  اروـش  نیا  ياـضعا  ياهتسایـس  عـضاوم و  هک  ياهنوـگ  هب  دـنکیم ؛ اـفیا  اروـش  نـیا  رد  يروـحم  شقن 

هدیمان هریزج » رپس  هریزجلا =  عرد   » هک تسا  هدروآ  دوجو  هب  یکرتشم  یماظن  يورین  نامزاس ، نیا  دریذپیم . ریثأت  ناتسبرع  ياهتسایس 
، نیرحب روشک  رد  موس  سـالجا  رد  نآ  رب  نوزفا  دـهدیم . لیکـشت  يدوعـس  ناتـسبرع  شترا  زا  پیت  ود  ار  نآ  یلـصا  هتـسه  دوشیم و 
رد اروـش  نیا  رگید  ِتسـشن  بیوـصت  ربارب   (1) تفرگ . رارق  بیوصت  دروم  هقطنم  لـک  شـشوپ  يارب  ییاوه  عاـفد  گرزب  هکبـش  داـجیا 

روط هب  ات 2010  زاغآ و  يدالیم  زا 2005  ًامسر  ار  یلوپ  یکرمگ و  تدحو  وضع ، ياهروشک  ضایر ،
ص:41

ص53. يرخف ، دمحم  ناتسبرع ، - 1
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دوجو تیوک و  هب  قارع  مجاهت  یلو  هدرک ، رازگرب  نارـس  حطـس  رد  تسـشن  دـنچ  نونکات  اروش  نیا  تسا  ینتفگ  دـننکیم . ارجا  لـماک 
ربتکا رد  برع  هیداحتا  نیتسخن  نامیپ  برع : هیداحتا  ب . تسا . هدومن  فیعضت  ار  نآ  تیعقوم  وضع ، ياهروشک  نایم  تافالتخا  ياهراپ 
اـضما هب  رـصم  هیردنکـسا  رهـش  رد  برع ، تما  زا  كرتشم  عافد  روظنم  هب  ندرا  قارع و  نانبل ، هیروس ، رـصم ، روشک  جنپ  طسوت  1944م 
ناوارف ياهکمک  لیلد  هب  نینچمه  روشک ، نآ  صاخ  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  یلو  تسویپ ، هیداحتا  نیا  هب  ًادعب  ناتسبرع  هچرگ  دیـسر .

: یمالـسا سنارفنک  نامزاس  ج . تسا . رادروخرب  برع  هیداـحتا  رب  ذوفن  نیرتشیب  زا  رـصم  زا  سپ  برع ، هیداـحتا  یبرع و  ياـهروشک  هب 
هب دیدرگ . لیکـشت  یمالـسا  ياهروشک  طسوت  یـصقألادجسم ، يزوسشتآ  زا  سپ  يدالیم  لاس 1969  رد  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس 

، دراد هدـهع  رب  روشک  نیا  ار  نآ  هجدوب  نیمأت  رد  مهـس  نیرتشیب  تسا و  ناتـسبرع  هّدـج  رهـش  رد  نآ ، یمئاد  هناخریبد  ّرقم  هک  نآ  لیلد 
افیا نامزاس  نیا  فلتخم  روما  رد  يدایز  رایسب  شقن  ناتسبرع  یمالسا ، ياهروشک  رگید  عضاوم  رب  ضایر  يراذگریثأت  لیلد  هب  نینچمه 

. دنکیم

برغ اکیرمآ و  اب  قیمع  تابسانم  . 5

شورف  رازاب  تفن و  هب  برغ  ناهج  زاین  وس  کی  زا  برغ  یماظن  تازیهجت  تاحیلست و  یتعنص و  يراجت ، ياهالاک  هب  ناتسبرع  زاین 
ص:42
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زا لصاح  نالک  ياهدـمآرد  زا  راوجمه  ياهروشک  ناتـسبرع و  يرادروخرب  هب  هجوت  اب  دوخ ، یماظن  يزرواشک و  یتعنـص  تـالوصحم 
رایسب ار  روشک  ود  نیا  تابسانم  هدروآ و  دیدپ  اکیرمآ  هژیو  هب  برغ  يدوعس ، ناتسبرع  هبناج  ود  یگتـسباو  رگید ، يوس  زا  تفن  شورف 

هدمآ رد  ناتسبرع  يراجت  کیرـش  نیرتگرزب  یـسایس و  نامیپ  مه  نیرتکیدزن  تروص  هب  اکیرمآ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هتخاس  قیمع 
، ناتسبرع یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  عیانص  رد  یبرغ  ياهتکرـش  هوبنا  ياهيراذگهیامرـس  برغ و  عابتا  زا  رفن  رازه  داتفه  روضح  تسا .

عابتا زا  یخرب  هک  ربماتپس  ثداوح 11  زا  سپ  تسا  رکذ  هب  مزال  دـشابیم . اکیرمآ  هژیو  هب  برغ  ناهج  ناتـسبرع و  طباور  قمع  رگناشن 
هناشنمدد تالمح  زا  سپ  لیئارسا  زا  اکیرمآ  غیرد  یب  تیامح  لیلد  هب  نینچمه  دندش ، مهتم  تالمح  نیا  رد  تکرش  هب  ناتسبرع  روشک 

رد ناتـسبرع  اکیرمآ و  یلو  تسا  هتـشاذگ  يدرـس  هب  ور  اکیرمآ  ناتـسبرع و  طباور  نیطـسلف ، هاـنپ  یب  مولظم و  مدرم  هب  روشک  نیا  ریخا 
ناونع هب  یهاشنهاش  ماظن  یـشاپورف  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دناهدیـشخب . دوبهب  ار  نآ  هراـبود  دـعب  لـحارم 

تسا و هتفای  یفعاضم  تیمها  برغ  هاگدید  زا  ناتسبرع  تیعقوم  قوف ، لماوع  هب  هجوت  اب  هقطنم و  رد  مسیلایرپما  مکحم  ياهژد  زا  یکی 
. تخاس نایامن  یبوخ  هب  ار  تیمها  نیا  قارع  ناتسناغفا و  يایاضق  سراف ، جیلخ  رد  تفن  گنج  ریظن  يدعب  ثداوح 

ص:43
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هصالخ

رد کیژتارتسا  یتّیمها  زا  ار  ناتسبرع  روشک  يداصتقا ، بوخ  ًاتبسن  تیعضو  و  یـسایس ، یگنهرف ، ینید ، لماوع  ییایفارغج ، ياهیگژیو 
مهم شقن  يافیا  و  تفن ، یناهج  رازاـب  رب  يراذـگریثأت  شقن و  يوبن ، مرح  هبعک و  نتفرگ  رارق  تسا . هتخاـس  رادروخرب  ناـهج  هقطنم و 

ناتسبرع ینونک  هاگیاج  تیمها و  دراد . ناتسبرع  يداصتقا  یـسایس و  یبهذم ، کیتیلپوئژ  تیمها  زا  ناشن  هنایمرواخ ، هقطنم  رد  یـسایس 
تیعقوم هروـنم ، هنیدـم  همرکم و  هکم  دوـجو  تسا : لـیذ  حرـش  هب  یفلتخم  لـیالد  لـماوع و  نوـهرم  ناـهج ، هقطنم و  یـسایس  ماـظن  رد 

اکیرمآ و اب  قیمع  تابسانم  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  یمالـسا ، یبرع و  ياهییارگمه  رد  ذوفن  زاگ ، تفن و  ناوارف  ریاخذ  ییایفارغج ،
یلخاد ياهیمارآان  ربارب  رد  لباقتم  تیامح  یعافد و  یجراخ و  تسایـس  رد  یگنهامه  روظنم  هب  سراف  جـیلخ  يراکمه  ياروش  برغ .
نیناوق نیودت  رد  یگنهامه  كرتشم ، رازاب  داجیا  يداصتقا ، هدنیازف  ياهيراکمه  سراف ، جـیلخ  رد  تابث  نیمأت  یجراخ ، ياهدـیدهت  و 
یماظن يورین  اروش ، نیا  دنکیم . افیا  اروش  نیا  رد  يروحم  شقن  ناتسبرع  هک  دش  لیکـشت  عضاوم ، رد  ییوسمه  یگنهرف و  یعامتجا و 
يدوعس ناتسبرع  شترا  زا  پیت  ود  ار  نآ  یلصا  هتسه  دوشیم و  هدیمان  هریزج » رپس  هریزجلا =  عرد   » هک تسا  هدروآ  دوجو  هب  یکرتشم 

تما زا  كرتشم  عافد  روظنم  هب  ندرا  قارع و  نانبل ، هیروس ، رـصم ، روشک  جـنپ  طـسوت  برع  هیداـحتا  نیتسخن  ناـمیپ  دـهدیم . لیکـشت 
ناـمزاس تسا . رادروخرب  برع  هیداـحتا  رب  ذوـفن  نیرتـشیب  زا  رـصم  زا  سپ  ناتـسبرع  دیـسر . اـضما  هب  رـصم  هیردنکـسا  رهـش  رد  برع ،

شقن ناتسبرع  دیدرگ . لیکشت  یمالسا  ياهروشک  طسوت  یصقألادجسم ، يزوسشتآ  زا  سپ  يدالیم  لاس 1969  رد  یمالسا  سنارفنک 
. دنکیم افیا  نامزاس  نیا  فلتخم  روما  رد  يدایز  رایسب 

ییامزآ دوخ 

ناتسبرع طسوت  یمالـسا  یبرع و  ياهروشک  ياهییارگمه  رد  ذوفن  هار  هس  . 2 دنمادک ؟ ناتـسبرع  کیتیلپوئژ  تیمها  رب  رثؤم  لماوع  . 1
دیهد . حرش  ار  کی  ره  دیربب و  مان  ار 
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مراهچ سرد 

هراشا

یعامتجا يایفارغج 
تیعـضو مینادـب ـ . ار  ناتـسبرع  یعامتجا  يایفارغج  رد  حرطم  فلتخم  داعبا  سرد ـ : نیا  هعلاطم  اب  دوریم  راـظتنا  یـشزومآ  ياهفدـه 

ار ناتـسبرع  مدرم  موسر  بادآ و  میـسانشب ـ . نآ  رد  مکاـح  ياـهحانج  اـههورگ و  اـهشیارگ ، نتفرگ  رظن  رد  اـب  ار  ناتـسبرع  یعاـمتجا 
انشآ ناتسبرع  رد  نامرد  تشادهب و  تیعضو  اب  میوش ـ . انشآ  ناتسبرع  رد  نانز  تیعضو  اب  میسانشب ـ .

. مینادب ار  مدرم  هب  یعامتجا  تامدخ  هئارا  هوحن  میوش ـ .
ص:45
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، نانز تیعـضو  موسر ، بادآ و  یعامتجا ، تیعـضو  نوچ  يداعبا  زا  ار  نآ  میزادرپیم و  ناتـسبرع  یعامتجا  ياـیفارغج  هب  سرد  نیا  رد 
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  یعامتجا  تامدخ  نامرد و  تشادهب و 

یعامتجا تیعضو   . 1

هراشا

یعامتجا راتخاس  ياهلیبق ،» دنمورین  هقلع  بصعت و   » و بهذم »  » لماع ود  هدوب و  راوتسا  ياهلیبق  طباور  هیاپ  رب  ناتـسبرع  هعماج  زاب  رید  زا 
، دوب مالـسا  ناهج  زکرم  نیتسخن ، هفیلخ  هس  تفالخ  نارود  رد  نیمزرـس  نیا  هچرگ  ور ، نیا  زا  تسا ؛ هداد  لکـش  ار  نآ  یلک  گنهرف  و 

رگید ییاـیوپ  یگدـنلاب و  دـشر و  نیمزرـس ، نـیا  رد  یمالـسا  نّدـمت  فـلتخم ، موـسر  بادآ و  ناوارف و  ياـههلیبق  دوـجو  لـیلد  هـب  اـّما 
نایوما و طسوت  ماش  هب  تفالخ  زکرم  لاقتنا  اب  ع ،)  ) یلع ماما  نامز  رد  هفوک  ِنتفرگ  رارق  تختیاپ  زا  سپ  تفاین . ار  یمالـسا  ياـهروشک 

مکاح نآ  رد  یفیاوطلا  كولم  گنهرف  رگید  راب  دش و  هتـساک  ناتـسبرع  نیتسخن  تیمها  زا  نایـسابع ، طسوت  دادغب  نتفرگ  رارق  تختیاپ 
گنهرف رد  ياهلیبق  ماظن  راثآ  زونه  ینیشنرهش ، هب  روشک  نیا  مدرم  رثکا  ندروآ  يور  مغریلع  رایسب ، ياهبیشن  زارف و  زا  سپ  دیدرگ .

ینونک هعماج  نایم  رد  دشابیم . ریثأت  شقن و  ياراد  يوق  رایسب  يرصنع  ناونع  هب  زین  نید  تسا و  دوهشم  ینشور  هب  ناتـسبرع  یعامتجا 
: دومن هدهاشم  ار  هدمع  هورگ  شیارگ و  ود  ناوتیم  ناتسبرع 

ص:46
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نایارگ تنس  هورگ 

تهج نیدب  دننکیم . تفلاخم  یجراخ  یبرغ و  گنهرف  ذوفن  عون  ره  اب  دنایمالـسا و  یموب و  ياهشزرا  ظفح  هب  دـقتعم  نایارگ  تنس 
حانج و ود  هب  دوخ  نایارگ  تنـس  هتبلا  دـنهدیم . ناشن  يراگزاسان  دراد ، یپ  رد  ار  هناگیب  گـنهرف  ذوفن  هک  یتسیلاربیل  ياـهتکرح  اـب 

حانج دنتسه ؛ یتیعقوم  تمـس و  ياراد  یمـسر  یبهذم  تالیکـشت  رد  هک  ینویناحور  یمـسر : حانج  فلا . دنتـسه : میـسقت  لباق  شیارگ 
ياههاگدید مغر  یلع  تسا  هتـسناوت  تلود  یلو  دنـشابیم  رادروخرب  يدایز  تردـق  زا  دـنچ  ره  حانج  نیا  دـنوشیم . بوسحم  یمـسر 

ناناوج ناوج و  نویناحور  یمسر : ریغ  حانج  ب . دربب . شیپ  هب  ناشیا  تفلاخم  نتخیگنارب  نودب  ار  دوخ  رادم  هعسوت  ياهتسایس  نانآ ،
لیکـشت ار  یمـسر  ریغ  حانج  دـناهدش ؛ لیـصحتلا  غراف  ناتـسبرع  یبهذـم  ياههاگـشناد  یملع و  ياههزوح  زا  هک  ییارگداـینب  نیدـتم و 
طاـبترا دروـم  رد  هژیو  هب  تلود  ياهتسایـس  اـب  دـننادیم و  تیباـهو  يرگیفلـس و  راـکفا  یعقاو  رگاـیحا  ار  دوـخ  هک  ناـنآ  دـنهدیم .

ناونع تحت  هاشداپ ، هب  ياهداشگرس  همان  لاسرا  اب  سراف  جیلخ  مود  گنج  زا  سپ  حانج  نیا  دنتسه . فلاخم  برغ  ناهج  اب  شگنتاگنت 
، یعبیشلا ةدوعلا ، ناملـس  یلاوحلا ، رفـس  ناکیبعلا ، هللادبع  تخاس . رـشتنم  ناتـسبرع  رد  یعیـسو  روط  هب  ار  دوخ  راکفا  ۀحیـصنلا » ةرکذم  »

. تسناد رکفت  زرط  نیا  ناربهر  زا  ناوتیم  ار  يریرط و ... خیش 
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نابلطدّدجت هورگ 

، روشک زا  جراخ  هب  لیـصحت  يارب  دارفا  مازعا  برغ ، اب  یـسایس  عیـسو  تاطابترا  يرارقرب  یجراخ ، عاـبتا  ناسانـشراک و  هدرتسگ  روضح 
برغ گنهرف  هنایارگناسنا و  ياهراعـش  بذاک  تیباذج  يژولونکت و  ياههدروآرف  زا  يدـنمهرهب  نیمز ، برغم  هب  يداع  مدرم  ترفاسم 

رییغت و ناهاوخ  ددجتم و  يرشق  ناتـسبرع  رد  دناهدروآ ، يور  یبرغ  رهاظم  هب  راون ، ملیف و  هراوهام ، ذوفن  تحت  هک  ناناوج  يارب  هژیو  هب 
رد رتـشیب  هچ  ره  تکراـشم  ناـهاوخ  وـس  کـی  زا  یناتـسبرع  ياـهتارکونکت  تـسا . هدروآ  دـیدپ  یـسایس  یعاـمتجا و  عاـضوا  لوـحت 

ياهتکرح اب  رگید  يوس  زا  دنـشابیم و  نآ  ندرک  کـیتارکومد  تموکح و  راـتخاس  رد  هنابلطحالـصا  تـالوحت  داـجیا  تامیمـصت و 
لاح رد  سناجتمان ، یشور  اب  هک  تسا  یتنس  هعماج  کی  ناتسبرع ، هعماج  نونکا  دننکیم . هزرابم  يرگیفلـس  هنایارگ  داینب  هنارجحتم و 
يوخ قلخ و  ناماس ، نآ  مدرم  دنرایسب و  ریثأت  شقن و  ياراد  ناتسبرع  یتموکح  متـسیس  رد  لیابق  زونه  وس  کی  زا  تسا ؛ ندش  هزینردم 

هچ رگ  رگید ، يوس  زا  دراد . رارق  یمالـسا  گنهرف  ریثأت  تحت  نانآ ، موسر  بادآ و  لاح  نیا  اب  یلو  دناهدومن  ظفح  ار  هتـشذگ  ياهلیبق 
هرهچ یبرغ ، یحارط  اـب  عیـسو  ياـهنابایخ  گرزب و  ياهناروتـسر  سکوـل و  ياـهکیتوب  لـلجم ، يراـجت  زکارم  هتـشذگ  ههد  هس  رد 

هعسوت  ضراوع  لیلد  هب  دشر ، لاح  رد  ياهروشک  زا  يرایسب  نوچمه  اما  تسا ، هداد  رییغت  يدایز  رادقم  هب  ار  ناتسبرع  يرهاظ 
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، یتاقبط ضیعبت  گنهامهان ، یعامتجا  تفاب  نوچمه  ییاهبیـسآ  هب  نارجاهم ، اب  روشک  یموب  مدرم  طالتخا  ندش و  ینیـشام  يداصتقا ،
رهش رد  تفرشیپ  ندمت و  رهاظم  نوزومان  دشر  زاتمم ، هقبط  هب  تراجت  تسایس و  يدیلک  یلصا و  ياهشقن  صاصتخا  دمآرد ، فالتخا 

. تسا هدش  راچد  هداتفا ، رود  زکارم  اهاتسور و  تیمورحم  اهرهش و  هب  یهافر  تاناکما  رتشیب  نتفای  صیصخت  اتسور و  و 

موسر بادآ و   . 2

هورگ هس  هب  موسر  بادآ و  رظن  زا  ناتـسبرع  مدرم  یمالـسا . گنهرف  ياهلیبق و  ياهتنـس  زا  تسا  ياهتخیمآ  روشک ، نیا  موسر  بادآ و 
موسر بادآ و  نوگانوگ ، ياهگنهرف  للم و  اـب  دروخرب  ادـخ و  هناـخ  نارئاز  یناـبزیم  لـیلد  هب  هک  ناـیزاجح : فلا : دـنوشیم : میـسقت 

کـشخ و موسر  بادآ و  ياراد  يزکرم ، فـلع  بآیب و  کـشخ و  هقطنم  رد  تنوکـس  لـیلد  هب  هک  نایدـجن : ب : دـنراد . يرتلدـتعم 
یتوافتم موسر  بادآ و  سراف ، جیلخ  هب  یکیدزن  و  تیب : لها  بتکم  زا  يوریپ  لیلد  هب  هک  هیقرـش : هقطنم  نانکاس  ج : دنتـسه . يرتنشخ 

مان هب  دیفـس  ای  غامـش »  » مان هب  يزمرق  رادطخ  هچراپ  زا  دنـشوپیم و  هشادـشد )  ) دـنلب ِدیفـس  ِنهاریپ  بلغا  نادرم  روشک ، نیا  رد  دـنراد .
رکنم زایهن  فورعم و  هب  رما  نارومأم  « ) عّوطُم  » ای خیـش »  » هب هک  یبهذـم  ياملع  زج  دـننکیم . هدافتـسا  دوخ  رـس  ندـناشوپ  يارب  هرتغ » »

رب مدرم  هیقب  دنافورعم ، دنتسه )
ص:49
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هناشن هدوب و  يدوعـس  یمـسر  ساـبل  زا  یـشخب  نونکا  شـشوپ  نیا  دـنچیپیم . لاـقِع »  » ماـن هب  یکـشم  هقلح  کـی  دوخ ، شوپرـس  يور 
يابع زا  یمـسر ، مسارم  رد  مدرم  یمومع و  لـفاحم  رد  روشک  نیا  لـیابق  ناـگرزب  یبهذـم و  یـسایس ، ياهتیـصخش  تسا . یگتـسارآ 
رخاوا زا  تسا . دودحم  مک و  رایسب  دجاسم ، یتح  یمومع و  لفاحم  رد  نارتخد  نانز و  روضح  دننکیم . هدافتـسا  نشور  مِرِک  ای  ياهوهق 
هیرظن يأر و  جاودزا ، رد  دشابیم . يرابجا  نارتخد  طسوت  تروص  اهتسد و  ندـناشوپ  یبرع ، رداچ  ندیـشوپ  رب  هوالع  ییادـتبا ، هرود 
روشک نیا  مدرم  دزن  ندرک  مالـس  دزادرپب . سورع  ردپ  هب  یهجوت  لباق  غلبم  هیرهم ، رب  نوزفا  دـیاب  داماد  درادـن و  يدایز  تیمها  نارتخد 

رد نداد  تسد  دوشیم . یقلت  یبدا  یب  مالس ، نودب  ناکم  ره  هب  دورو  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ هدرمش  بجاو  نآ  هب  نداد  خساپ  مزال و 
نارـس ای  مدرم  ياهرادید  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ تمیمـص  تبحم و  راهظا  یعون  دیآیم و  باسح  هب  هدیدنـسپ  یلمع  تاقالم ، ماگنه 
یـسک مسا  رگا  دننزیم و  ادص  کچوک  مان  اب  ار  دارفا  روشک ، نیا  مدرم  تسا . لومعم  هحفاصم  نداد و  تسد  دهعیلو ، هاشداپ و  اب  لیابق 

لیلد هب  روشک  نیا  رد  دیآیم . باسح  هب  مارتحا  دوریم و  راک  هب  زین  هدّیـس »  » و دّیـس »  » ریظن یظافلا  دنناوخیم . دـمحم  ار  وا  دـننادن ، ار 
گرم زا  سپ  اهنت  هکلب  درادن ؛ دوجو  هحتاف  میحرت و  سلاجم  دنیرگیمن ، یسک  گرم  رد  مدرم  تیباهو ، راکفا  ذوفن 
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و دریگیم ؛ تروص  ناـنز  روضح  نودـب  ناـگدرم  نفد  وشتـسش و  دـنیوگیم . تیلـست  ناگدـنامزاب  هب  هتفر و  يو  لزنم  هب  مدرم  درف ، ره 
« هضرع  » هب فورعم  ریـشمش  صقر  ینیـشنارحص و  راکـش ، يراوـس و  بسا  يراوسرتـش ، شزرو  تـسا . عوـنمم  ناتـسربق  هـب  ناـنز  نـتفر 
هب نآ ، فلع  بآیب و  زاب و  ياضف  رد  اهتعاس  رهـش و  فارطا  ياهنابایب  هب  هداوناخ  هارمه  هب  نتفر  تسا و  مدرم  هقالع  دروم  ناـنچمه 

نیرتهب نیمزرـس و  نیا  مدرم  یگژیو  زا  يزاوننامهم  دـیآیم . باـسح  هب  ناـنآ  ریذـپلد  حـیرفت  لـیطعت  ياـهزور  رد  اوه  یکنخ  ماـگنه 
. تسا ییاریذپ  یمسر  یندیشون  هدش ، مد  له  هارمه  هب  یبرع  هوهق  تسا . هرفس  نایم  رد  نایرب  لماک و  دنفسوگ  ندومن  رـضاح  ییاریذپ ،
، يریخ هب  تبقاع  و  تیاده ، يزور ، تمحر ، بلط  رکش ، دنوادخ ، مان  مدرم ، هنازور  ياهوگتفگ  رد  هدوب و  یمالسا  دارفا ، ياهمان  رتشیب 

ياهزامن رد  روضح  زامن و  هب  مازتلا  دجاسم ، هنذأم  زا  ناذا  شخپ  تسا . مک  رایـسب  رگیدکی  هب  مانـشد  نیرفن و  دوشیم و  هدینـش  ناوارف 
مدرم يوکین  موسر  بادآ و  زا  یمالـسا ، رهاوظ  ظفح  زامن و  ماگنه  هب  رازاب  ندومن  لیطعت  ددرگیم ، هماـقا  تبون  جـنپ  رد  هک  تعاـمج 

. تسا روشک  نیا 

نانز تیعضو   . 3

عونمم هناگیب  نادرم  اب  ناتسبرع  نانز  جاودزا  ناتسبرع ، نیناوق  ربارب 
ص:51
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اهتسد و ندناشوپ  دریگیم ؛ تروص  يریگتخـس  زین  شـشوپ  تیاعر  دروم  رد  دوشیم . رداص  تردن  هب  هک  تلود  زّوجم  اب  رگم  تسا ،
موسوم نارومأم  طسوت  دناشوپن ، یبوخ  هب  ار  دوخ  ندـب  ینز  هچنانچ  تسا . يرابجا  ییادـتبا  نارود  زا  سپ  نارتخد  طسوت  یتح  تروص 

تفر و روضح و  نآ ، رب  نوزفا  دریگیم . رارق  ییوجزاـب  دروـم  دـنراد ، هدـهع  رب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هک  عّوـطم »  » هب
. دنوش جراخ  روشک  ای  هناخ  زا  هداوناخ  درم  هزاجا  نودب  ییاهنت و  هب  دوشیمن  هداد  هزاجا  نانز  هب  تسین ؛ رسیم  تلوهـس  هب  زین  نانز  دمآ 

قح زین  نانآ  یلو  دنیامن  یگدننار  یماظن ، قطانم  لخاد  رد  دنتـسه  زاجم  هک  اکیرمآ  شترا  نانز  رگم  تسا  عونمم  نانز  يارب  یگدـننار 
هنهرب ياپ  رس و  اب  یبرع و  يابع  کی  ندیشوپ  اب  ًافرص  هک  یجراخ  ناملـسم  ریغ  نانز  روضح  ًاریخا  هتبلا  دنرادن . ار  ماع  ألم  رد  یگدننار 

نتخاـس هب  فـظوم  یتـلود  ینوکـسم  ياـهنامتخاس  تسا . هدـش  يداـع  يرما  هنیدـم ، هکم و  ریغ  ياهرهـش  رد  دـننکیم ، دـمآ  تـفر و 
رد هتبلا  تسا . عونمم  یمومع  تارادا  اههاگشورف و  رد  نانز  مادختـسا  دنتـسه و  هناگادج  روط  هب  نادرم  نانز و  يارب  یحیرفت  ياهنیمز 

یشزومآ تاناکما  روشک  نیا  رد  دوشیم . هدافتسا  یمـسر  روط  هب  ناوناب  دوجو  زا  اههاگـشناد و ...  سرادم ، ینامرد ، یکـشزپ و  زکارم 
طقف اههتـشر  یخرب  رد  دوشیم و  يراددوخ  نانز  ماـنتبث  زا  ناتـسبرع  ياههاگـشناد  زا  یـضعب  رد  تسین ؛ ناـسکی  ناـنز  نادرم و  يارب 

تاجوز و ددعت  ماظن  ناتـسبرع  رد  دنتـسه . مورحم  روشک  زا  جراخ  رد  لیـصحت  يارب  سروب  تفایرد  زا  نانز  دـنراد . مانتبث  قح  نادرم 
رایتخا  رسمه  کی  زا  شیب  ناماس  نآ  نادنمتورث  رتشیب  دراد و  دوجو  نادرم  يارب  رسمه  دنچ  باختنا  قح 
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هب دیاب  دوخ ، نارهوش  زا  نتفرگ  قالط  يارب  نانز  یلو  دهد  قالط  ار  دوخ  رـسمه  دـناوتیم  یتحار  هب  درم  کی  روشک  نیا  رد  دـننکیم .
ًاریخا تسا . هدش  جیار  روشک  نیا  رد  زین  فلتخم  ياهشور  هب  تقوم  ياهجاودزا  هک  تسا  یتدم  دنوش . لسوتم  ياهدیچیپ  یقوقح  ماظن 

و هتـساک ، ناتـسبرع  رد  نز  نأش  زا  دوشیمن  هداد  هزاجا  سک  چیه  هب  : » هک نیا  رب  ینبم  روشک  نیا  هاشداپ  هللادبع  کلم  نانخـس  لابند  هب 
. تسا هدش  هتشادرب  نانز  عضو  دوبهب  تهج  رد  ییاهماگ  دربب ». نیب  زا  ار  یلم  تیلوؤسم  رد  تکراشم  يارب  نانآ  تصرف 

نامرد تشادهب و   . 4

نارجاهم یموب و  مدرم  هب  یبسانم  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  تسا  هتسناوت  دوخ ، یتفن  دمآرد  زا  يریگهرهب  اب  يدوعس  ناتسبرع  روشک 
. دنتسه راک  هب  لوغشم  یتشادهب  زکرم  ناتسرامیب و 3315  رد 314  کشزپ  رازه  زا 34  شیب  روشک  نیا  رد  نونکا  دـیامن . هیارا  یجراخ 

رداک رازه  زا 65  زکرم  نیا  تسا . یکشزپ  زکارم  نیرتهتفرشیپ  زا  یکی  تازیهجت ، ینف و  ظاحل  زا  ضایر ، رد  لصیف  کلم  یکشزپ  زکرم 
کلم یصصخت  ناتسرامیب  دلاخ و  کلم  مشچ  یصصخت  ناتسرامیب  دشابیم . رادروخرب  یناتـسرامیب  تخت  زا 45729  شیب  يراتسرپ و 

رد زین  یـصوصخ  هاگنامرد  و 392  ناتـسرامیب ، اهنآ 64  رب  هوـالع  دـنوریم . رامـش  هب  روشک  نیا  مهم  ياهناتـسرامیب  هلمج  زا  لـصیف 
تخاس  هنیزه  تلود 50 % تسا  ینتفگ  دنتسه . لوغشم  تیلاعف  هب  يدوعس  ناتسبرع 
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زا ندومن 94 % هنیـسکاو  اب  ناتـسبرع  رد  نویـسانیسکاو  همانرب  دزادرپیم . یـصوصخ  شخب  ناگدـنزاس  هب  ار  یتلود  ریغ  ياهناتـسرامیب 
(1) دشابیم . تشادهب  هنیمز  رد  تفرشیپ  رگناشن  ات 89 % لافطا  نویسانیسکاو  لس و  هبـصح و  ربارب  رد  تیتاپه ب و 93 % ربارب  رد  مدرم 

سیـسأت زین  رمحا  لاله  نامزاس  روشک ، نیا  رد  يدالیم  لاس 1963  رد  دنتـسه . شالت  رپ  لاعف و  روشک  رد  زین  تشادـهب  شزومآ  زکارم 
تامدخ جح ، مسارم  يرازگرب  ماگنه  هب  رمحا  لاله  نامزاس  دشابیم . هژیو  نیشام  اب 787  سناژروا  زکرم  ياراد 144  نامزاس  نیا  دش ؛

نامرد يارب  دیاب  میقم  دارفا  نکیل  تسا ، ناگیار  يدوعـس  نادنورهـش  يارب  ینامرد  تامدـخ  رثکا  دـنکیم . هئارا  جاجح  هب  یهجوت  لباق 
. دنوش لمحتم  ینیگنس  هنیزه 

یعامتجا تامدخ   . 5

، دنکیم نانآ  ياههداوناخ  نالولعم و  هب  يدایز  ياهکمک  هنالاس  هک  ناتسبرع  یعامتجا  روما  راک و  ترازو  رب  هوالع  روشک  نیا  رد 
تیعمج نآ  رب  هوالع  دننکیم . هئارا  یعامتجا  تامدخ  نادـنمزاین  هب  يدوعـس  لایر  نویلیم  رب 700  غلاب  ياهجدوب  اب  هیریخ  هسـسؤم   157

. دنراد رارق  یعامتجا  ياههمیب  ششوپ  تحت  زین  یهجوت  لباق 
ص:54

ص70. هیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  لیلد  - 1

یعامتجا تامدخ   . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


هصالخ

یعامتجا راتخاس  ياهلیبق ،» دنمورین  هقلع  بصعت و   » و بهذم »  » لماع ود  هدوب و  راوتسا  ياهلیبق  طباور  هیاپ  رب  ناتـسبرع  هعماج  زاب  رید  زا 
، رایـسب ياهبیـشن  زارف و  زا  سپ  ینیـشنرهش  هب  روـشک  نیا  مدرم  رثـکا  ندروآ  يور  مغریلع  تسا . هداد  لکـش  ار  نآ  یلک  گـنهرف  و 
شقن و ياراد  يوق  رایسب  يرـصنع  ناونع  هب  زین  نید  تسا و  دوهـشم  ینـشور  هب  ناتـسبرع  یعامتجا  گنهرف  رد  ياهلیبق  ماظن  راثآ  زونه 

هورگو نایارگتنــس  هورگ  دوـمن : هدـهاشم  ار  هدـمع  هورگ  شیارگ و  ود  ناوـتیم  ناتــسبرع  ینوـنک  هعماـج  ناـیم  رد  دـشابیم . ریثأـت 
هعماج نونکا  یمسر . ریغ  حانج  ب . یمسر ؛ حانج  فلا . دنتسه : میسقت  لباق  شیارگ  حانج و  ود  هب  دوخ  نایارگتنـس  هتبلا  نابلطدّدجت .

زا تسا  ياهتخیمآ  روشک ، نیا  موسر  بادآ و  تسا . ندش  هزینردم  لاح  رد  سناجتمان ، یشور  اب  هک  تسا  یتنـس  هعماج  کی  ناتـسبرع ،
؛ نایدجن ب : نایزاجح ؛ فلا : دنوشیم : میسقت  هورگ  هس  هب  موسر  بادآ و  رظن  زا  ناتسبرع  مدرم  یمالـسا . گنهرف  ياهلیبق و  ياهتنس 

زین شـشوپ  تیاـعر  دروم  رد  تسا . عوـنمم  هناـگیب  نادرم  اـب  ناتـسبرع  ناـنز  جاودزا  ناتـسبرع ، نیناوـق  ربارب  هیقرـش . هقطنم  ناـنکاس  ج :
نیا رد  تسا . عونمم  یمومع  تارادا  اههاگـشورف و  رد  نانز  مادختـسا  تسا . عونمم  ناـنز  يارب  یگدـننار  دریگیم . تروص  يریگتخس 

ياهدیچیپ یقوقح  ماظن  هب  دیاب  دوخ ، نارهوش  زا  نتفرگ  قالط  يارب  نانز  تسین و  ناسکی  نانز  نادرم و  يارب  یشزومآ  تاناکما  روشک 
دنوش . لسوتم 
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نارجاهم یموب و  مدرم  هب  یبسانم  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  تسا  هتسناوت  دوخ ، یتفن  دمآرد  زا  يریگهرهب  اب  يدوعس  ناتسبرع  روشک 
نویلیم رب 700  غلاب  ياهجدوب  اب  هیریخ  هسسؤم  ناتـسبرع 157  یعامتجا  روما  راک و  ترازو  رب  هوالع  روشک  نیا  رد  دیامن . هیارا  یجراخ 

. دننکیم هئارا  یعامتجا  تامدخ  نادنمزاین  هب  لایر 

ییامزآ دوخ 

دوجوم نایارگتنس  . 2 دیهد . حرـش  نآ  رد  مکاح  ياهحانج  اههورگ و  اهشیارگ ، نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  ناتـسبرع  یعامتجا  تیعـضو  . 1
تیعضو . 4 دیهد . حرش  ار  کی  ره  دینک و  میسقت  هورگ  هس  هب  موسر  بادآ و  رظن  زا  ار  ناتسبرع  مدرم  . 3 دیهد . حیضوت  ار  ناتسبرع  رد 

حرش یشزومآ  زکارم  اههمانرب و  تاناکما ، تهج  زا  ار  ناتـسبرع  رد  نامرد  تشادهب و  تیعـضو  . 5 دیهد . حیضوت  ناتـسبرع  رد  ار  نانز 
دیهد . حرش  ناتسبرع  رد  ار  مدرم  هب  یعامتجا  تامدخ  هئارا  هوحن  . 6 دیهد .
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مجنپ سرد 

هراشا

یگنهرف یشزومآ و  يایفارغج 
ـ . میسانشب نآ  ياههفلؤم  هب  هجوت  اب  ار  یگنهرف  یشزومآ و  ییایفارغج  موهفم  سرد ـ : نیا  هعلاطم  اب  دوریم  راظتنا  یشزومآ  ياهفده 

انشآ ناتسبرع  ياههاگشناد  اب  میوش ـ . انشآ  ناتسبرع  رد  دوجوم  سرادم  عاونا  اب  میـسانشب ـ . ار  ناتـسبرع  شرورپ  شزومآ و  ماظن  خیرات 
رد ار  تاـعوبطم  تاـغیلبت و  يریگتهج  یگنوـگچ  مینادـب ـ . ناتـسبرع  رد  ار  اـههناخباتک  باـتک و  عاـضوا  لوـحت  یگنوـگچ  میوـش ـ .
ـ . مینادب ناتسبرع  رد  ار  نویزیولت  ویدار و  تیعضو  میسانشب ـ . ار  ناتسبرع  رد  لاعف  یجراخ  یلخاد و  ياهيرازگربخ  مینادب ـ . ناتـسبرع 

مینادب . ار  ناناوج  یشزرو  يرنه و  لئاسم  صوصخ  رد  یتلود  تامادقا 
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، یلاع تالیصحت  یشزومآ و  ماظن  نوچ  يدراوم  صوصخ  نیا  رد  میزادرپیم و  یگنهرف  یشزومآ و  يایفارغج  هب  سرد  نیا  رد 
رظن زا  ار  شزرو  رنه و  ناناوج ، و  امیس ) ادص و   ) نویزیولت ویدار و  یجراخ و  یلخاد و  ياهيرازگربخ  تاعوبطم ، اههناخباتک ، باتک و 

. مینارذگیم

داوس تیعضو   . 1

. تسا رتمک  اهداوس  اب  نازیم  یمسر ، ریغ  رامآ  قبط  یلو  دنتسه  داوساب  روشک  نیا  مدرم  هک 78 % دوشیم  هتفگ  یمسر  ياهرامآ  ربارب 

یشزومآ ماظن   . 2

نیتسخن دنتـشاد . هدهع  رب  ار  ینید  مولع  نتـشون و  ندناوخ و  شزومآ  تیلوؤسم  دجاسم ، ینید و  سرادم  ناتـسبرع ، هتـشذگ  نارود  رد 
جیردت هب  نآ ، زا  دـعب  دـیدرگ . سیـسأت  يو  نامرف  هب  زیزعلادـبع و  کلم  تموکح  نارود  رد  روشک ، نیا  رد  يزورما  کبـس  هب  هسردـم 

دیدرگ سیسأت  يو  نامرف  هب  لاس 1953  رد  فراعم  تیریدم  تسخن  داهن . شیازفا  هب  ور  روشک  یگنهرف  هعسوت  شرتسگ و  تهج  مادقا 
نارتخد شخب  ود  هب  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  روشک  نیا  رد  دش . بوصنم  فراعم  ریزو  نیلوا  ناونع  هب  یلبق ، هاشداپ  دهف  کلم  و 

ترازو هدهع  هب  نارسپ  شخب  تیریدم  دوب ؛ هدش  میسقت  نارسپ  و 
هدهع هب  نارتخد  شخب  تیریدم  و  شرورپ ) شزومآ و   ) فراعم

ياههدکشناد ياراد  مادک  ره  دوب و  نارتخد  شزومآ  لک  تسایر 
ص:58
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ریزو ماقم  مئاق  تسپ  داجیا  اب  دـهف  کـلم  ناـمرف  هب  لاس 2001 م  رد  یلو  دـندوب  كرتشم  یـشزومآ  متـسیس  اب  یـصاصتخا  ملعم  تیبرت 
تنب هرهوج  رتکد  دیدرگ و  ماغدا  هناخترازو  نآ  رد  نارتخد  شزومآ  هناگادج  تالیکـشت  نارتخد ، شزومآ  روما  رد  شرورپ  شزومآ و 

سرادم رد  یتلود : دنوشیم : میـسقت  عون  ود  هب  نارتخد ، نارـسپ و  ِشخب  ود  ره  رد  ناتـسبرع  سرادم  دـش . بوصنم  تمـس  نآ  هب  دـهف 
دارفا زا  بلغا  سرادـم  نیا  نالـصحم  دوشیم . تخادرپ  تلود  يوس  زا  یـشزومآ  تاـناکما  اـههنیزه و  هیلک  ناـگیار و  ماـن  تبث  یتلود 

رادروخرب يرتالاب  تیفیک  تاناکما و  زا  فلتخم  ياههیرهـش  تفایرد  اـب  سرادـم  نیا  یّلم : دنتـسه . هعماـج  دـمآرد  مک  رـشق  طـسوتم و 
فلتخم قطانم  رد  نارتخد  میلعت  تسایر  فراعم و  ترازو  رظن  ریز  هسردـم  يداـیز  دادـعت  یتلود ، یّلم و  سرادـم  رب  هوـالع  دنـشابیم .
ناتـسبرع رد  یلیـصحت  فلتخم  عطاقم  رد  نالدنـشور  تهج  یـسرادم  نینچمه  دنتـسه . راک  هب  لوغـشم  میرک  نآرق  ظفح  تهج  روشک 

، یگلاس ات 12  زا 6  ییادـتبا »  » هلحرم هس  هب  یناتـسبد ، شیپ  زج  هب  هک  تسا  لاس  روشک 12  نیا  رد  لیـصحت  نارود  نونکا  دراد . دوجو 
لاس هس  ناتـسریبد  شزومآ  هرود  دوشیم . میـسقت  یگلاـس  ات 18  زا 15  ناتـسریبد » ای  هیوناث  ، » یگلاـس ات 15  زا 12  ینایم » ای  هطـسوتم  »
زین يزرواشک  یناگرزاب و  یتعنـص ، سرادم  هتبلا  دنوشیم . میـسقت  رنه  مولع و  هورگ  ود  هب  نازومآ  شناد  لوا ، لاس  زا  دعب  هک  دشابیم 

هک دراد  دوجو  ناتسبرع  رد 
ص:59
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رخاوا زا  ناتـسبرع  رد  یلیـصحت  لاس  دنهد . همادا  سرادـم  نیا  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  دـنناوتیم  ینایم  هرود  یط  زا  سپ  نازومآ  شناد 
لوا و لاس  مین  هرود  ود  هب  یلیـصحت  لاس  دسریم . مامتا  هب  هامریت  لیاوا  ینعی  نئوژ ؛ رخاوا  رد  هدش و  زاغآ  هامرهم  لیاوا  ینعی  ربماتپس ؛

. ددرگیم میسقت  مود 

یلاع تالیصحت   . 3

تفن و هاگشناد  زیزعلا ؛ دبع  کلم  هاگشناد  دوعس ؛ کلم  هاگـشناد  تسا : لیذ  حرـش  هب  یتلود  هاگـشناد  تشه  ياراد  يدوعـس  ناتـسبرع 
؛ يرقلا ما  هاگـشناد  هرونم ؛ هنیدم  یمالـسا  هاگـشناد  دوعـس ؛ نب  دمحم  ماما  یمالـسا  هاگـشناد  لصیف ؛ کلم  هاگـشناد  دهف ؛ کلم  ندـعم 

. یماظن ياههاگشناد  هللادبع ؛ کلم  هاگشناد  دلاخ ؛ کلم  هاگشناد 

باتک  . 4

رد باتک  رـشن  نیودـت و  ِگنهرف  نانآ ، راـثآ  رـشن  یمالـسا و  ياـهروشک  ملق  لـها  نارّکفتم و  بذـج  بلج و  رثا  رب  ریخا  ياـهلاس  رد 
ناتسبرع

ص:60
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. تسا راید  نیا  یگنهرف  یتاعوبطم و  لّوحت  رگناشن  یبوخ  هب  هتفای  رـشن  ياهباتک  تیفیک  نیوانع و  تسا ؛ هتفای  يدایز  لوحت  يدوعس ،
هشیدنارشن روحم  رب  رتشیب  یعوضوم ، ياهيراگن  کت  نهک و  راثآ  حیحـصت  نوتم ، قیقحت  زا  معا  ینید ؛ هرـشتنم  راثآ  یّلک  يریگتهج 

خیـشلاوبا و همظعلا » ، » همیزخ نبا  دـیحوتلا »  » باتک دـننام  يراثآ  رـشن  قیقحت و  دـنزیم ؛ رود  نانآ  نافلاخم  ّدر  تیباـهو و  يرگیفلس و 
أطخل نایبلا   » زین تسا و  يرقلا  ّما  هاگـشناد  هتفای  رـشن  راثآ  زا  هک  هللا » ۀـیؤر   » و لیوأتلا » تابثالا و  نیب  هللا  تافـص   » دـننام يراثآ  شراگن 

مهم راثآ  زا  یخرب  بتک ، عون  نیا  رانک  رد  تساعدم . نیا  نشور  ياههنومن  و ...  یلازغلا » دجم  عم   » باتک يداه و  راوح  باتکلا » ضعب 
تخاس و نیا  ایوگ  هدـیدرگ ، زاون  مشچ  بلاـج و  ًاریخا  زین  اـهباتک  يرهاـظ  لکـش  تسا . هتفاـی  رـشن  زین  يریـسفت  یلاـجر و  یخیراـت ،

نیرتگرزب نیرتمهم و  تسا . هتفای  يدایز  شرتسگ  زین  باـتک  شورف  رـشن و  زکارم  تسا . هدـش  ساـبتقا  ناـنبل  روشک  زا  اـبیز ، تخادرپ 
پاچ  » هسـسؤم هدـج ، رد  دالبلا »  » یتاراشتنا هسـسؤم  زا : دـنترابع  نآ  رگید  مهم  تاسـسؤم  تسا . هماهتلا »  » ناتـسبرع یتاراـشتنا  هسـسؤم 

. ضایر رد  همامیلا »  » هسسؤم و  همرکم ،» هکم   » هسسؤم هنیدم ،»

اههناخباتک  . 4

رد باتک  دلج  نویلیم  کی  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  تفای و  شیازفا  ددع  هب 60  ق   . لاس 1410ه رد  ناتسبرع  یمومع  ياههناخباتک  دادعت 
. تسا دوجوم  اههناخباتک  نیا 
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تاعوبطم  . 5

. دنکیم نیودت  روشک  نیا  تاغیلبت  یلاع  ياروش  ار  ناتسبرع  یتاغیلبت  یلک  تسایس  تسا . تلود  رظن  ریز  تاعوبطم  ناتسبرع ، روشک  رد 
دنوشیم و هیذغت  تلود  هلیسو  هب  ناگدنسیون ، بلغا  یسایس  لیاسم  رد  دراد و  رارق  لوا  هجرد  رد  ینید  لیاسم  غیلبت  تاعوبطم ، رثکا  رد 

ناریبدرس اما  درادن ، دوجو  تاعوبطم  يارب  یبوتکم  يزیمم  روسناس و  تاررقم  هچ  رگا  ور  نیدب  دنریگیم . تلود  زا  ار  دوخ  یـشم  طخ 
. دننکیم غیلبت  ار  تلود  یسایس  یشم  يرکف و  طخ  هکلب  دننکیم ؛ يراددوخ  يداقتنا  بلاطم  رشن  زا  اهنت  هن  ناگدنسیون  و 

یجراخ یلخاد و  ياهيرازگربخ   . 6

ففخم هک  ساو »  » يرازگربخ . 1 دنوشیم : هرادا  دوعس  لآ  نادناخ  رظن  ریز  هک  دراد  دوجو  یلخاد  يرازگربخ  ود  يدوعس  ناتسبرع  رد 
سیسأت يدالیم  لاـس 1970  رد  يرازگربـخ  نیا  تسا . « S.P.A  » یـسیلگنا هب  نآ  يراصتخا  فرح  دـشابیم و  هیدوعـسلا  ءابنالا  ۀـلاکو 

رتــیور و یجراـــخ  يرازگربــخ  ود  روــشک  نــیا  رد  یلخاد ، يرازگربـــخ  ود  نآ  رب  نوزفا  [ IPA  ] یمالــسا يرازگربـخ  . 2 دـیدرگ .
. دنشابیم لاعف  زین  تسا  سمالسا  سنارفنک  نامزاس  هب  طوبرم  انیبا  يرازگربخ  یمالسا و  يروهمج  زا  انریا »  » يرازگربخ سرپدتیشوسآ 

ص:62
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( امیس ادص و   ) نویزیولت ویدار و   . 7

روشک نیا  رد  یـصاصتخا  يویدار  زیزعلادبع  کلم  نامرف  هب  خیرات  نیا  رد  ددرگیمرب . يدالیم  لاس 1932  هب  ناتسبرع  رد  ویدار  هنیشیپ 
يرسارس ویدار  هکبش  يدالیم  لاس 1964  رد  درک . راک  هب  زاغآ  هدج  رد  یمومع  يویدار  نیتسخن  يدالیم  لاس 1948  رد  دیدرگ . داجیا 

زا زین  نآرق  ویدار  ویدار ، نیا  مود  لاناک  و  ضایر ، يرـسارس  ویدار  زج  هزورما  دش . يزادناهار  هکم  رد  مالـسا » يادـن   » يویدار ضایر و 
يزرم نورب  يزرم و  نورد  ياههمانرب  ياراد  دراد و  رارق  یناسرعالطا  گنهرف و  ترازو  رظن  ریز  ناتسبرع  ویدار  دوشیم . شخپ  ضایر 

، هدج ياهرهش  رد  ییویدار  ياههدنتسرف  ياراد  دوشیم و  شخپ  یـسیلگنا  یبرع و  ياهنابز  هب  يزرم ، نورد  ياههمانرب  تسا ؛ یفلتخم 
، ییایلاموس ییایزنودـنا ، يوسنارف ، یـسراف ، یـسیلگنا ، یلاگنب ، ياهنابز  هب  ناتـسبرع  يزرم  نورب  ياههمانرب  تسا . اهبا  مامد و  ضایر ،
تسا و نارهظ  رد  ویدار  نیا  هاگتسیا  تسا ؛ وکمارآ » ویدار   » ناتسبرع رگید  يویدار  دوشیم . شخپ  ودرا  یکرت و  یناتـسکرت ، یلحاوس ،

يدالیم لاس 1965  رد  ناتـسبرع  نویزیولت  دوشیم . شخپ  وکمارآ  تکرـش  نادنمراک  هدافتـسا  يارب  یـسیلگنا و  نابز  هب  نآ  ياههمانرب 
ضایر رد  نآ  يزکرم  هاگتـسیا  نونکا  دومن . شخپ  هدـج  ضایر و  هاگتـسیا  ود  زا  ار  دوخ  ینویزیولت  همانرب  نیتسخن  دـیدرگ و  سیـسأت 

ياراد  اهبا  و  میصق ، مامد ، هنیدم ، هدج ، ضایر ، ياهرهش  رد  دراد و  هدج  رد  مه  یمهم  رایسب  نامتخاس  یلو  تسا 
ص:63
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لاـناک دوشیم . شخپ  یـسیلگنا  ناـبز  هب  مود  لاـناک  رد  یبرع و  ناـبز  هب  کـی  لاـناک  رد  نویزیولت  نیا  ياـههمانرب  دـشابیم . هاگتـسیا 
ود ناتسبرع  نویزیولت  دنکیم . شخپ  یسیلگنا  نابز  هب  ار  دوخ  ياههمانرب  هک  تسا  وکمارآ [  نارهظ ]  لاناک  ناتسبرع ، رگید  ینویزیولت 

رایـسب یتـلود  نویزیولت  وـیدار  هب  مدرم  شیارگ  دـنکیم . شخپ  راـبخا  كدوـک و  هماـنرب  يرگید  تسا و  یـشزرو  یکی  هک  دراد  هکبش 
نکیل تسا  لاعف  هکبـش  ود  یمـسر  تروص  هب  روشک  لخاد  رد  هچرگا  دـننکیم . هدافتـسا  ياهراوهام  ياههکبـش  زا  نانآ  رثکا  كدـنا و 

اب دـجم و ... هیبرعلا ، أرقا ، و 2   mbc 1 یناقور ، هکبـش  دـناهدرک . هنیمز  نیا  رد  روشک  نوریب  رد  يدایز  ياهيراذگهیامرـس  اـهيدوعس 
. دنکیم جیورت  غیلبت و  ار  تلود  ياهتسایس  یشم و  طخ  تسا و  یتلود  ناتسبرع  رد  نویزیولت  ویدار و  دنکیم . راک  اهيدوعـس  هیامرس 

. تسا هتفرگ  تمدخ  هب  ار  هراوهام  دوخ ، جاوما  نداتسرف  يارب  يدوعس  نویزیولت  يدالیم  لاس 1990  زا  تسا  ینتفگ 

شزرو رنه و  ناناوج ،  . 8

تسایر بابشلا =  ۀیاعرل  ۀماعلا  ۀسائرلا   » مان هب  یتالیکـشت  لاس 1969م  رد  دهف  کلم  نامرف  هب  ناناوج ، فلتخم  روما  هب  یگدیـسر  يارب 
نامرف ساسا  رب  دومن . يزادناهار  ناناوج » هناخ   » ناونع اب  يزکارم  ناناوج ، بذج  يارب  تالیکشت ، نیا  دمآ . دوجو  هب  ناناوج » روما  لک 

نونفلا ۀیعمج   » ق  . لاس 1392 ه رد  يرگید 
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ۀیدوعسلا ۀیبرعلا  ۀیعمج   » هب شمان  ق . لاس 1398ه .  رد  هک  تیعمج  نیا  دش . سیسأت  يدوعس »  یبرع  ياهرنه  نمجنا  ۀیدوعسلا =  ۀیبرعلا 
تاعوبطم مالعا و  یقیـسوم ،  یـشیامن ، ياهرنه  یبدا ، روما  رد  تفاـی ، رییغت  يدوعـس »  یبرع  رنه  گـنهرف و  نمجنا  نونفلا =  ۀـفاقثلل و 

نیرتگرزب هک  تسا  هدرک  داجیا  یشزرو  رهـش  هدزاود  یـشزرو ، تاقباسم  يرازگرب  اهتیلاعف و  ماجنا  يارب  ناتـسبرع  دنکیم . تیلاعف 
هتـشر تسیب  رد  روشک  نیا  ناراکـشزرو  تسا . ثادـحا  تسد  رد  زین  رگید  یـشزرو  رهـش  هس  دراد و  رارق  ضایر  یقرـش  لامـش  رد  نآ 

. دنتسه لادم  بحاص  ناهج  ایسآ و  حطس  رد  اههتشر  زا  یخرب  رد  دنراد و  تیلاعف  یشزرو 

هصالخ

نیتسخن دنتـشاد . هدهع  رب  ار  ینید  مولع  نتـشون و  ندناوخ و  شزومآ  تیلوؤسم  دجاسم ، ینید و  سرادم  ناتـسبرع ، هتـشذگ  نارود  رد 
تیریدم روشک  نیا  رد  دیدرگ . سیـسأت  يو  نامرف  هب  زیزعلادبع و  کلم  تموکح  نارود  رد  روشک ، نیا  رد  يزورما  کبـس  هب  هسردـم 

( شرورپ شزومآ و   ) فراعم ترازو  هدهع  هب  نارسپ  شخب  تیریدم  دوب ؛ هدش  میسقت  نارـسپ  نارتخد و  شخب  ود  هب  شرورپ  شزومآ و 
عون ود  هب  نارتخد ، نارـسپ و  ِشخب  ود  ره  رد  ناتـسبرع  سرادـم  دوب . نارتخد  شزومآ  لک  تسایر  هدـهع  هب  نارتخد  شخب  تیریدـم  و 

روحم رب  رتشیب  ینید  هرشتنم  راثآ  یّلک  يریگتهج  تسا . یتلود  هاگشناد  تشه  ياراد  يدوعس  ناتسبرع  یّلم . یتلود و  دنوشیم : میسقت 
هشیدنا رشن 
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رـشن زین  يریـسفت  یلاجر و  یخیرات ، مهم  راثآ  زا  یخرب  بتک ، عون  نیا  رانک  رد  . دـنزیم رود  نانآ  نافلاخم  ّدر  تیباـهو و  يرگیفلس و 
نویلیم کی  زا  شیب  رـضاح  لاح  رد  تفای و  شیازفا  ددـع  هب 60  ق   . لاس 1410ه رد  ناتـسبرع  یمومع  ياههناخباتک  دادـعت  تسا . هتفای 

رشن زا  اهنت  هن  ناگدنسیون  ناریبدرس و  تسا . تلود  رظن  ریز  تاعوبطم  ناتسبرع ، روشک  رد  تسا . دوجوم  اههناخباتک  نیا  رد  باتک  دلج 
يرازگربخ ود  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  دـننکیم . غیلبت  ار  تلود  یـسایس  یـشم  يرکف و  طخ  هکلب  دـننکیم ؛ يراددوخ  يداـقتنا  بلاـطم 

دنلاعف روشک  نیا  رد  [ IPA  ] یمالسا يرازگربخ  و  ساو »  » يرازگربخ دنوشیم : هرادا  دوعس  لآ  نادناخ  رظن  ریز  هک  دراد  دوجو  یلخاد 
، ویدار نیا  مود  لاناک  و  ضایر ، يرـسارس  ویدار  زج  هزورما  دـنراد . تیلاعف  زین  انریا  سرپدتیـشوسآ و  رتیور ، یجراخ  ياهيرازگربخ  و 

نورد ياههمانرب  ياراد  دراد و  رارق  یناـسرعالطا  گـنهرف و  ترازو  رظن  ریز  ناتـسبرع  ویدار  دوشیم . شخپ  ضاـیر  زا  زین  نآرق  ویدار 
، ییایزنودـنا يوسنارف ، یـسراف ، یـسیلگنا ، یلاـگنب ، ياـهنابز  هب  ناتـسبرع  يزرم  نورب  ياـههمانرب  تسا . یفلتخم  يزرم  نورب  يزرم و 
هب مود  لاناک  رد  یبرع و  نابز  هب  کی  لاناک  رد  ناتسبرع  نویزیولت  ياههمانرب  دشابیم . ودرا  یکرت و  یناتـسکرت ، یلحاوس ، ییایلاموس ،

یسیلگنا نابز  هب  ار  دوخ  ياههمانرب  هک  تسا  وکمارآ [  نارهظ ]  لاناک  ناتسبرع ، رگید  ینویزیولت  لاناک  دوشیم . شخپ  یـسیلگنا  نابز 
رد نویزیولت  ویدار و  دنکیم . شخپ 
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نامرف هب  ناناوج ، فلتخم  روما  هب  یگدیـسر  يارب  دنکیم . جـیورت  غیلبت و  ار  تلود  ياهتسایـس  یـشم و  طخ  تسا و  یتلود  ناتـسبرع 
نونکا مه  دـمآ . دوجو  هب  ناناوج » روما  لک  تساـیر  بابـشلا =  ۀـیاعرل  ۀـماعلا  ۀـسائرلا   » ماـن هب  یتالیکـشت  لاس 1969م  رد  دـهف  کـلم 

. دـنکیم تیلاعف  تاـعوبطم  مـالعا و  یقیـسوم ، یـشیامن ، ياـهرنه  یبدا ، روما  رد  نونفلا » ۀـفاقثلل و  ۀیدوعـسلا  ۀـیبرعلا  ۀـیعمج   » تیعمج
تسیب رد  روشک  نیا  ناراکشزرو  تسا . هدرک  داجیا  یشزرو  رهش  هدزاود  یشزرو ، تاقباسم  يرازگرب  اهتیلاعف و  ماجنا  يارب  ناتسبرع 

. دنتسه لادم  بحاص  ناهج  ایسآ و  حطس  رد  اههتشر  زا  یخرب  رد  دنراد و  تیلاعف  یشزرو  هتشر 

ییامزآ دوخ 

حرـش ار  کی  ره  هدرب و  ماـن  ار  ناتـسبرع  رد  دوجوم  سرادـم  عون  ود  . 2 دیهد . حیـضوت  ار  ناتـسبرع  شرورپ  شزومآ و  ماظن  خـیرات  . 1
یگنوگچ . 5 دیهد . حرـش  ناتـسبرع  رد  ار  اههناخباتک  باتک و  عاضوا  لوحت  یگنوگچ  . 4 دیربب . مان  ار  ناتسبرع  ياههاگـشناد  . 3 دیهد .

.7 دیربب . مان  ار  ناتـسبرع  رد  لاعف  یجراخ  یلخاد و  ياهيرازگربخ  . 6 دیهد . حیضوت  ناتـسبرع  رد  ار  تاعوبطم  تاغیلبت و  يریگتهج 
دیهد . حرش  ار  ناناوج  یشزرو  يرنه و  لئاسم  صوصخ  رد  یتلود  تامادقا  . 8 دیربب . مان  ار  ناتسبرع  نویزیولت  ویدار و  ياههکبش 
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مشش سرد 

هراشا

يداصتقا  عاضوا 
ياهشخب اب  میـسانشب ـ . ار  ناتـسبرع  يداصتقا  متـسیس  رد  مهم  ياهناینب  سرد ـ :  نیا  هعلاـطم  اـب  دوریم  راـظتنا  یـشزومآ  ياهفدـه 

يدنبهجدوب یگنوگچ  میوش ـ . انشآ  ناتـسبرع  رد  تاطابترا  لقن و  لمح و  نوگانوگ  عاونا  اب  میوش ـ . انـشآ  ناتـسبرع  يداصتقا  فلتخم 
ناتسبرع مهم  ياهکناب  میوش ـ . انشآ  ناتسبرع  دشر  خرن  هنارس و  دمآرد  یلم ، صلاخان  دیلوت  اب  مینادب ـ . ار  ناتسبرع  يداصتقا  ماظن  رد 

يراجت تالدابم  یگنوگچ  میوش ـ . انـشآ  اهروشک  ریاس  هب  ناتـسبرع  يداصتقا  ياهکمک  يراذگهیامرـس و  یگنوگچ  اب  میـسانشب ـ . ار 
. مینادب ار  ناتسبرع  یتادراو  یتارداص و  مالقا  مینادب ـ . ار  ناتسبرع  ناریا و 
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لقن و لـمح و  يداـصتقا ، فلتخم  ياـهشخب  يداـصتقا ، متـسیس  نوچ  يدراوم  هب  ناتـسبرع  يداـصتقا  ماـظن  ناونع  تحت  سرد  نیا  رد 
تالدابم يداصتقا ، ياهکمک  يراذگهیامرـس و  اهکناب ، لوپ ، دـشر ، خرن  هنارـس و  دـمآرد  یلم ، صلاـخان  دـیلوت  هجدوب ، تاـطابترا ،

. میزادرپیم ناتسبرع  تادراو  تارداص و  يراجت و 

يداصتقا متسیس   . 1

روشک و نآ  هب  جاجح  هدرتسگ  ترفاسم  تفن ، زا  سپ  تسا ؛ هدـش  اـنب  نآ  ياـههدروآرف  تفن و  ياهدـمآرد  روحم  رب  ناتـسبرع  داـصتقا 
رد هتبلا  دـنکیم . افیا  روشک  نیا  داـصتقا  رد  یمهم  شقن  ماـیا ، نآ  رد  ـالاک  شورف  رپ  رازاـب  جـح و  مسارم  يرازگرب  زا  هلـصاح  دـمآرد 

. تسا هتفرگ  رارق  رایسب  هجوت  دروم  يداصتقا ، متسیس  رد  اهنآ  مهس  شیازفا  ندعم و  يزرواشک و  تعنص ، شخب  هعـسوت  ریخا  ياهلاس 
نیا رگید  يوس  زا  تسا . هداد  رارق  ناراذگهیامرـس  رایتخا  رد  يداـیز  تالیهـست  هدومن و  لابقتـسا  یجراـخ  يراذگهیامرـس  زا  ناتـسبرع 

روشک رد 32  هکربلا »  » فورعم تکرـش  تسا . هتخادرپ  زین  روشک  زا  جراخ  رد  يراذگهیامرـس  هب  یتاغیلبت ، يداـصتقا و  لـیالد  هب  روشک 
سیـسأت کناب  هیرجین ، نیرحب و  ناتـسکاپ ، دـنه ، نوچ  ییاهروشک  رد  يراذگهیامرـس و  قباـس  يوروش  ياـهيروهمج  هلمج  زا  ناـهج 

(1) تسا . هدومن 
ص:69
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. تسا هداهن  ناینب  ار  دوخ  يراجت  يداصتقا و  تسایس  دازآ ، يداصتقا  ماظن  ساسا  رب  روشک  نیا 

يداصتقا فلتخم  ياهشخب  . 2

هراشا

: دوشیم هراشا  اهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  ناتسبرع  داصتقا 

يزرواشک فلا .

ناتسبرع یگدنراب ، بآ و  تشک و  لباق  ياهنیمز  دوبمک  مغریلع 
هتشادرب یمهم  ياهماگ  يزرواشک ، دروم  رد  ناوارف  هجدوب  فرص  اب 

ياهروشک هب  ار  شیوخ  مدنگ  دازام  نت ، نویلیم  دیلوت 4  اب  لاس 1992  رد  و  هدیسر ، ییافکدوخ  هب  لاس 1985  رد  مدنگ  هنیمز  رد  تسا .
، نآ نازیم  يدالیم  لاس 2000  رد  یلو  تفای  شهاک  يداصتقا  لیالد  هب  دـعب  ياهلاس  رد  هچ  رگا  دـیلوت  نیا  تسا . هدومن  رداـص  رگید 

اهنآ زا  یخرب  هک  تسا  هتفای  شیازفا  ياهنوگ  هب  زین  امرخ  روگنا و  یگنرف ، هجوگ  تاـجیزبس ، هویم و  دـیلوت  تسا . هدوب  نت  نویلیم   8/2
، یکاروـخ غرم  غرم و  مخت  اـهماد ، دادـعت  شیازفا  تسا ؛ هدوـمن  يداـیز  تفرـشیپ  زین  روـشک  نیا  يرادـماد  تسا . هتـشاد  زین  تارداـص 

نوچمه يزرواشک  هب  هتـسباو  عیانـص  تاجناخراک و  دوجوم ، ياهشرازگ  ربارب  تسا . شخب  نیا  دـشر  رگناـشن  یهاـم  و  زمرق ، تشوگ 
رایسب ياههنیزه  فرص  اب  زین  يدادعت  و  تسا ، هدش  سیـسأت  ایوس  نغور  درآ و  نوتیز ، نغور  يزاس ، ورـسنک  غرم ، يدنبهتـسب  هناخراک 

(1) دشابیم . ثادحا  تسد  رد 
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نداعم ب .

يارب یسیئوس  ییاداناک و  یـسیلگنا ، يوسنارف ، ياهتکرـش  نآ  زا  سپ  دش . بیوصت  ناتـسبرع  رد  ندعم  نوناق  يدالیم  لاس 1972  رد 
یگرزب تکرش  زین  تلود  ریخا  ياهلاس  رد  دمآ و  دیدپ  زین  یکرتشم  ياهتکرـش  اهنآ ، رب  هوالع  دنتخادرپ . وجتـسج  هب  نداعم  فشک 

، کـمن سر ، كاـخ  رمرم ، گنـس  چـگ ، گنـس  کـهآ ، گنـس  ـالط ، میظع  ریاـخذ  فـشک  تسا . هدرک  يزادـنا  هار  نداـعم  هـنیمز  رد 
ناتـسبرع يداصتقا  دمآرد  رب  ندعم ، زا 4500  يرادرب  هرهب  مویناروا و  هرقن و  علق ، برـس ، سم ، نهآ ، گنـس  موـینیمولآ ، دیـسکاوردیه 

. تسا هدوزفا 

يژرنا ج .

زین روشک  نیا  يزاگ  ریاخذ  دراد . راـیتخا  رد  ار  کـپوا  تفن  و 4/33 % ناهج ، تفن  ریاـخذ  زا  % 26 تفن ، هکشب  درایلیم  اب 263  ناتسبرع 
. تسا هدش  دروآرب  بعکم  رتم  نویلیرت   2/5

عیانص د .

؛ تسا هتشامگ  تمه  تعنص  هعسوت  هب  اهنآ ، زا  يرادرب  هرهب  عبرم و  رتم  نویلیم  تحاسم 92  هب  یتعنص  رهش  داجیا 14  اب  عیانص  ترازو 
یمیشورتپ ياههژورپ  اههاگشیالاپ و  هعسوت  تعنص ، دشر  دوبهب و  رد  ماگ  نیتسخن 
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؛ تفرگ رارق  هجوت  دروم  یگناخ  مزاول  يزاس و  لبم  يزاس ، مرچ  لثم  یفرصم  کبس و  عیانص  سپس  دوب . عبنی  لیبج و  هدج ، رد  هژیو  هب 
ناملآ يراکمه  اب  دالوف  نهآ و  عیانص  اهنآ ، رب  نوزفا  تسا . هدش  يزادناهار  هناخراک  زا 3468  شیب  ق  لاس 1422ه .  ات  هک  ياهنوگ  هب 

نت نویلیم  اب 14  نامیـس  گرزب  ياههناخراک  لاس و  رد  نت  رازه  تیفرظ 600  اب  لوناتم  تکرـش  هروا و  نت  رازه  لداعم 800  یتیفرظ  اب 
دروـم و ات 274  ییایمیـش  تاجناخراک  شیازفا  ییایمیـش ، ياههدروآرف  رد  یـصوصخ  يراذگهیامرـس  بذـج  دنتـسه . راـک  هب  لوغـشم 
، ناتـسبرع یتعنـص  تکرـش  نیرتمهم  تسا . ناتـسبرع  رد  تعنـص  دیدج  يریگتمـس  رگناشن  نآ  رد  يرالد  درایلیم  يراذگهیامرس 54 
اب تکرش  نیا  دراد . تیلاعف  کیتسالپ  دالوف و  نهآ ، ییایمیش ، دوک  یمیـشورتپ ، رد  هک  تسا  ( sabic  ) يدوعس یساسا  عیانص  تکرش 

هلحرم هب  ار  رتسیلوپ  دـیلوت  گرزب  حرط  نوچمه  ییاهحرط  گرزب ، رایـسب  ياهدادرارق  داقعنا  اب  یجراـخ  راذگهیامرـس  کیرـش  بذـج 
روشک نیا  تادیلوت  تسا . هدوب  يدوعـس  لایر  نویلیم   2295 يدالیم ، لاس 2000  رد  تکرـش  نیا  یهددوس  نازیم  تسا . هدروآرد  ارجا 

، الوفاص كرامـس ، ینطو ،»  » یتعنـص ِتکرـش  نآ  زا  سپ  دوشیم . هضرع  گنک  گنه  نپاژ و  اـکیرمآ ، ییاـپورا ، ياـهروشک  رازاـب  رد 
هب « SIDF ناتسبرع یتعنص  هعسوت   » قودنص سیسأت  اب  روشک  نیا  دنراد . هدهع  رب  ار  یتعنـص  تادیلوت  مظعا  شخب  وکمارآ ، نیمورتپ و 

هدیشخب هعسوت  زین  ار  کچوک  عیانص  ناسآ ، رایسب  طیارـش  اب  ماو  يراذگاو  اب  هتخادرپ و  یـصوصخ  شخب  زا  تیامح  تکراشم و  بلج 
. تسا
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تاطابترا لقن و  لمح و  . 3

هراشا

: تسا لیذ  حرش  هب  ناتسبرع  ییاوه  ياهداج و  یلیر ، تاطابترا  لقن و  لمح و 

نهآ هار  فلا .

نویلیم ییاجباج 5/1  اب  هکبـش  نیا  دراد . دادتما  رتمولیک  دودح 1392  نونکا  سیـسأت و  يدالیم  لاس 1951  رد  نهآ  هار  هکبـش  نیتسخن 
دوک نامیـس و  تالغ ، یتفن ، ياههدروآرف  لاقتنا  ضایر و  هب  مامد  ردنب  زا  یتادراو  ياهالاک  لمح  رد  رفن  زا 000/350  شیب  الاک و  ُنت 

. دراد يریگمشچ  تیلاعف  روشک  زا  جراخ  هب  رودص  يارب  مامد ، ردنب  هب  ییایمیش 

لیبموتا اههداج و  ب .

يدالیم لاس 2000  ات  تسا و  یناوارف  ياههداج  ياراد  هتفرشیپ ، ياهدرادناتسا  ساسا  رب  اهنابوتا  اههداج و  هعسوت  شیازفا و  اب  ناتسبرع 
« تارایـسلل هماعلا  هباقنلا   » ای نارادنیـشام  ياکیدنـس  جح ، نامز  رد  تسا . هدیـسر  تبث  هب  ناتـسبرع  رد  هیلقن  هلیـسو  هاگتـسد  نویلیم   1/5

. دراد هدهع  رب  ار  جاجح  لقن  لمح و  تیلوئسم 

اههاگدورف ج .

زیزعلادـبع کـلم  ءاـسحا ،) هموح   ) فوـفه نارهظ ،) هموـح   ) نارهظ یللملا  نیب  هاـگدورف  لـماش  یللملا  نیب  هاـگدورف  ياراد 5  ناتـسبرع 
روشک نیا  رد  زین  یلخاد  هاگدورف  اهنیا 25  رب  هوالع  تسا . هیقرـش ) هقطنم   ) دهف کلم  و  ضایر ،) کیدزن   ) دلاخ کلم  هدج ،) فارطا  )

. دراد دوجو 
ص:73
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نابلخ رداک و 100/1  سابریا و 000/25  گنیئوب و  يامیپاوه  دنورف  نتشاد 106  رایتخا  رد  اب  لاس 2000  رد  ناتسبرع  ییامیپاوه  تکرش 
زین دیدج  ياهامیپاوه  دیرخ  يارب  روشک ، نیا  تسا . هدومن  اجباج  ار  الاک  نت  نویلیم  رفاسم و 335  نویلیم  دودح 5/12  نابلخ ، کمک  و 

. تسا هدش  بیوصت  مه  رگید  ییاوه  تکرش  دنچ  سیسأت  ًاریخا  تسا . هدرک  دقعنم  اکیرمآ  اب  رالد  درایلیم  شش  لداعم  ییاهدادرارق 

روشک هجدوب  . 4

. دیدرگ مالعا  رالد  درایلیم   3/57 يدصرد ، شیازفا 36  اب  هک  تلود  تئیه  بوصم  لاس 2001  هجدوب 
ص:74
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دشر خرن  هنارس و  دمآرد  یلم ، صلاخان  دیلوت  . 5

. تسا هتشاد  دشر  نیشیپ 8/8 % ياهلاس  هب  تبـسن  هک  هدوب ، لایر  درایلیم  رب 4/512  غلاب  روشک  نیا  یلم  صلاخان  دـیلوت  لاس 2000  رد 
بلغا دعب ، ياهلاس  رد  یلو  دـیدرگ  هجاوم  شهاک  اب 9/5 % دـعب  ياهلاس  رد  هک  دوب  رالد  هنارس 6230  دمآرد  يدالیم  لاس 1989  رد 

. تسا هتشاد  شیازفا  هنالاس 8 % طسوتم  روط  هب  ناتسبرع  رد  لاغتشا  تسا . هتشاد  دشر 

ناتسبرع لوپ  . 6

،20 ، 10 ، 5 روشک 1 ، نیا  جیار  ياهسانکـسا  تسا . هلله  اب 100  ربارب  ناتسبرع  لایر  ره  دشابیم ؛ لایر » ، » يدوعس ناتـسبرع  لوپ  دحاو 
، 100 ، 50
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دشر خرن  هنارس و  دمآرد  یلم ، صلاخان  دیلوت  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


لایر اب 846/5  ربارب  گنیلرتسا  هریل  کی  نونکا  تسا . یلایر  کی  هلله و   50 ، 25 نآ 10 ، جیار  ياههکس  دشابیم و  یلایر  200 و 500 
. تسا يدوعس  لایر  اب 75/3  ربارب  اکیرمآ  رالد  کی  يدوعس و 

ناتسبرع ياهکناب  . 7

.5 ناتسبرع ؛ يراذگهیامرس  کناب  . 4 ینطو ؛ یبرع  کناب  . 3 هریزجلا ؛ کناب  . 2 ضایرلا ؛ کناب  . 1 زا : دنترابع  ناتسبرع  مهم  ياهکناب 
؛ اکیرمآ ناتسبرع و  کناب  . 7 یصوصخ ؛)  ) یحجارلا کناب  . 6 دحتملا ؛ کناب 

. هسنارف ناتسبرع و  کناب  . 10 ؛  دنله ناتسبرع و  کناب  . 9 سیلگنا ؛ ناتسبرع و  کناب  . 8

يداصتقا ياهکمک  يراذگهیامرس و  . 8

ياضعا زا  یکی  روشک  نیا  دیآیم . باسح  هب  یمالـسا  هعـسوت  کناب  ناراذـگناینب  زا  یمالـسا  رانید  درایلیم  کی  صاصتخا  اب  ناتـسبرع 
هعـسوت هـب  کـمک  يارب  یلخاد  صلاـخان  دـیلوت  زا  صاـصتخا 5/2 % اـب  روـشک  نیا  تـسه . زین  اـقیرفآ  هعـسوت  يارب  برع  کـناب  مـهم 

هدومن یعیبط  حـناوس  زا  هدـید  بیـسآ  ياهروشک  نیطـسلف و  شخبيدازآ  نامزاس  هب  يرایـسب  ضوعالب  ياـهکمک  رگید ، ياـهروشک 
لاـس رد  روـشک  نیا  تـسا . هدـش  نیمأـت  تدـم  ناـیم  ياـهماو  تفاـیرد  قـیرط  زا  ناتـسبرع  يراذگهیامرـس  لاـح 10 % نـیع  رد  تـسا .

يارجا يارب  يدالیم  1989
ص:76
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رالد درایلیم   7 قارع ، هیلع  اکیرمآ  یـشکرکشل  هنیزه  نیمأـت  يارب  يدـالیم  لاس 1991 رد  رـالد و  دراـیلیم   317 همامیلا »  » یماـظن هژورپ 
نویلیم هلاس و 900  راهچ  ماو  رالد  درایلیم  دوخ 5/1  ياهتیلاعف  هعسوت  يارب  زین  وکمارآ  كرتشم  یتفن  تکرش  تسا . هدومن  ضارقتـسا 

چیه هک  تسا  ییاهروشک  دودحم  زا  يدوعس  ناتـسبرع  رـضاح  لاح  رد  لیاسم ، نیا  مغر  هب   (1) تسا . هدومن  تفایرد  هلاس  هد  ماو  رـالد 
. درادن یجراخ  یهدب 

يراجت تالدابم  . 9

نپاژ 16 يدوعـس ، لایر  درایلیم  اکیرمآ 121  اب  بیترت ؛ هب  ناهج  ياهروشک  رگید  اب  ناتـسبرع  كرتشم  ياـههژورپ  يراـجت و  تـالدابم 
يراجت تالدابم  تسا . هدوب  لاـیر  دراـیلیم  هیکرت 1/1  اب  يدوعـس و  لایر  دراـیلیم  هسنارف 18/13  رـالد ، نویلیم  نیچ 700  رالد ، دراـیلیم 

هب ش  لاس 1378 ه .  رد  ناتسبرع  هب  ناریا  تارداص  تسا . هدومن  یط  یناوارف  بیشن  زارف و  یسایس ، لماوع  ریثأت  تحت  ناریا  ناتـسبرع و 
ام روشک  دراو  یمیـشورتپ  داوم  يدایز  رادقم  لاس 1380  رد  تسا . هتفای  شیازفا  رـالد  نویلیم  هب 8/46  نآ  تادراو  رـالد و  نویلیم   9/54

تسا . هدش 
ص:77

.101 ص98 -  يرخف ، ناتسبرع ، - 1
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بآ یلکلا و  ریغ  ياههباشون  یناـمتخاس ، حـلاصم  شفک ، فیک و  هتـسپ ، یمـشپ ، هچیلاـق  یلاـق ، ناتـسبرع  هب  ناریا  یتارداـص  ياـهالاک 
، موینیمولآ عیانص  یبوچ ، تاعونصم  لبم ، هویم ، عاونا  نامیس ، یشاک ، کیمارس و  ینامتخاس ، ياهگنس  هدنیوش ، داوم  رایواخ ، یندعم ،

داوم عیام ، ناتوب  نلیتا ، یلپ  لوناتم ، امیپاوه ، نیزنب  هروا ، ناتـسبرع  زا  ناریا  یتادراو  ياـهالاک  و  تسا . هدوب  یکدـی  تاـعطق  لـیبموتا و 
. دشابیم مویناتیت  دیسکا  يد  رتسا ، یلپ  فایلا  خن و  يزاگ ، رلوک  ییایمیش ،

تادراو تارداص و  . 10

هب %67 تفن  مهس  يدالیم  لاس 2000  رد  یمیشورتپ ، تعنـص  هعـسوت  اب  اما  دوب ، تفن  روشک  نیا  تارداص  دودح 94 % لاس 1979 م  ات 
ییایمیـش يزرواشک و  داوم  هدـنز ، تاـناویح  ییاذـغ ، داوم  ار  هیقب  یمیـشورتپ و 99/15 % ياهالاک  ار  تارداـص  تفای و 1/17 % لـیلقت 

%18 ییاذـغ ، داوم  لماش 22 % الاک  يدوعـس  لایر  دراـیلیم  دودـح 2/113  يدالیم  لاس 2000  رد  روشک  نیا  تادراو  دـهدیم . لیکـشت 
. تسا هدوب  تالآنیشام  تازلف و  هیقب  ییایمیش و  داوم 

هصالخ

رد یمهم  شقن  روشک  نآ  هب  جاجح  هدرتسگ  ترفاسم  تفن ، زا  سپ  تسا ؛ هدـش  انب  نآ  ياههدروآرف  تفن و  روحم  رب  ناتـسبرع  داـصتقا 
داصتقا تسا . هداهن  ناینب  ار  دوخ  يراجت  يداصتقا و  تسایـس  دازآ ، يداصتقا  ماظن  ساسا  رب  روشک  نیا  دـنکیم . افیا  روشک  نیا  داـصتقا 

ياراد ناتسبرع 
ص:78

تادراو تارداص و  . 10www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


لـقن و لـمح و  عیانـص . يژرنا د : نداـعم ج : يزرواـشک ب : فـلا : زا : دـنترابع  اـهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هک  تسا  یفلتخم  ياـهشخب 
ياهکناب دـشابیم . لایر » ، » يدوعـس ناتـسبرع  لوپ  دـحاو  دریگیم . تروص  ییاوه  ياهداج و  یلیر ، قیرط  هس  هب  ناتـسبرع  تاـطابترا 

کناب . 5 ناتسبرع ؛ يراذگهیامرـس  کناب  . 4 ینطو ؛ یبرع  کـناب  . 3 هریزجلا ؛ کـناب  . 2 ضایرلا ؛ کـناب  . 1 زا : دـنترابع  ناتـسبرع  مهم 
.10 دنله ؛ ناتـسبرع و  کناب  . 9 سیلگنا ؛ ناتـسبرع و  کناب  . 8 اکیرمآ ؛ ناتـسبرع و  کناب  . 7 یصوصخ ؛)  ) یحجارلا کناب  . 6 دحتملا ؛

نیا دیآیم . باسح  هب  یمالسا  هعسوت  کناب  ناراذگناینب  زا  یمالسا  رانید  درایلیم  کی  صاصتخا  اب  ناتـسبرع  هسنارف . ناتـسبرع و  کناب 
، هتسپ یمشپ ، هچیلاق  یلاق ، ناتسبرع  هب  ناریا  یتارداص  ياهالاک  تسه . زین  اقیرفآ  هعـسوت  يارب  برع  کناب  مهم  ياضعا  زا  یکی  روشک 
کیمارـس و ینامتخاس ، ياهگنـس  هدـنیوش ، داوم  رایواخ ، یندـعم ، بآ  یلکلا و  ریغ  ياههباشون  یناـمتخاس ، حـلاصم  شفک ، فیک و 
زا ناریا  یتادراو  ياهالاک  و  تسا . هدوب  یکدی  تاعطق  لیبموتا و  موینیمولآ ، عیانص  یبوچ ، تاعونصم  لبم ، هویم ، عاونا  نامیس ، یـشاک ،

مویناتیت دیـسکا  يد  رتسا ، یلپ  فایلا  خـن و  يزاگ ، رلوک  ییایمیـش ، داوم  عیام ، ناتوب  نلیتا ، یلپ  لوناتم ، اـمیپاوه ، نیزنب  هروا ، ناتـسبرع 
، ناتسگنا بیترت  هب  روشک ، ود  نیا  زا  سپ  دنتسه . نپاژ  اکیرمآ و  ناتسبرع ، هب  الاک  ناگدننک  رداص  تفن و  نایرتشم  نیرتمهم  دشابیم .

، ایلاتیا ناملآ ،
ص:79

تادراو تارداص و  . 10www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه روشک  نیا  هب  الاک  هدننک  رداص  یبونج  هرک  سیئوس و  هسنارف ،

ییامزآ دوخ 

حرش ار  کی  ره  دیربب و  مان  ار  ناتـسبرع  يداصتقا  فلتخم  ياهشخب  . 2 دیهد . حرش  ار  ناتسبرع  يداصتقا  متـسیس  رد  مهم  ياهناینب  . 1
ماـظن رد  يدـنب  هجدوب  یگنوگچ  . 4 دـیهد . حرـش  ار  کی  ره  دـیربب و  مان  ار  ناتـسبرع  رد  تاـطابترا  لـقن و  لـمح و  ياـههار  . 3 دیهد .

ياهکناب زا  دروم  هس  . 6 دینک . نایب  ار  ناتسبرع  دشر  خرن  هنارـس و  دمآرد  یلم ، صلاخان  دیلوت  . 5 دیهد . حیضوت  ار  ناتسبرع  يداصتقا 
یگنوگچ . 8 دیهد . حرش  اهروشک  ریاس  هب  ار  ناتسبرع  يداصتقا  ياهکمک  يراذگهیامرـس و  یگنوگچ  . 7 دیربب . مان  ار  ناتسبرع  مهم 

دیربب . مان  ار  ناتسبرع  یتادراو  یتارداص و  مالقا  . 9 دیهد . حیضوت  ار  ناتسبرع  ناریا و  يراجت  تالدابم 
ص:80
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خیرات رذگ  رد  ناتسبرع  مود : شخب 

هراشا

خیرات رذگ  رد  ناتسبرع 

متفه سرد 

هراشا

ناتسبرع یخیرات  هنیشیپ 
موس هرود  لئاسم  نیرتمهم  مینادب ـ . ار  ناتسبرع  رد  یخیرات  راذگ  ياههرود  سرد ـ :  نیا  هعلاطم  اب  دوریم  راظتنا  یـشزومآ  ياهفده 

. مینادب مراهچ  هرود  رد  ار  تیباهو »  » یبهذم نییآ  و  دوعس » لآ   » تموکح يریگلکش  یگنوگچ  مینادب ـ . ار  ناتسبرع  خیرات 
ص:81
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ترـضح ترجه  ات  ناتـساب  نارود  زا : دـنترابع  اههرود  نیا  هک  مینارذـگیم  رظن  زا  ار  ناتـسبرع  روشک  یخیرات  هرود  جـنپ  سرد  نیا  رد 
رصاعم و نارود  ات  دوعس  لآ  تلود  زا  دوعس ، لآ  تلود  ات  مالسا  روهظ  زا  مالسا ، روهظ  ات  ع )  ) میهاربا ترـضح  ترجه  زا  ع ،)  ) میهاربا

میـسقت نارود  جنپ  هب  ار  نآ  هنیـشیپ  ناوتیم  هک  تسا  ینالوط  نهک و  سب  یخیرات  ياراد  ناتـسبرع  هقطنم  رـصاعم . نارود  رد  ناتـسبرع 
: دومن

ع)  ) میهاربا ترضح  ترجه  ات  ناتساب  نارود   . 1

(1) تسا . هدروآ  نایم  هب  نخس  نیمز  نتفای  شرتسگ  زا  تاعزان »  » هروس رد  میرک  نآرق 
ناتـسبرع نیمزرـس  ساسا ، نیا  رب  (2) تسا . هدـش  زاـغآ  هکم  رد  هبعک  لـحم  زا  نـیمز  ِشرتـسگ  كاـخ و  ندـش  رادـیدپ  تاـیاور ، ربارب 

خیرات لبقام  نارود  هب  ار  نیمزرـس  نیا  رد  تماقا  تمدـق  زین  ناسانـش  ناتـساب  تسا . یکاـخ  هرک  شیادـیپ  هطقن  نیتسخن  هکلب  نیرتنهک 
تسا ینتفگ  (3) دناهتـسناد . تمدـق  نیا  دـهاش  نیرتهب  ار  یکاخ  ریز  راثآ  یناتـساب و  تافاشتکا  نانآ  دـناهتخاس . بستنم  رجح » رـصع  و«
ناسنا یعمج  تایح  ناگدنسیون ، زا  یخرب   (4) تسا . هدـش  فشک  روشک  نیا  قطانم  زا  یخرب  رد  زین  يزنرب  هرود  راثآ  اـهنآ ، رب  نوزفا 

ات ار  نآ  تمدق  یسانش ، ناتساب  دهاوش  هب  دانتـسا  اب  یخرب  (5)و  دناهدومن . یفرعم  دالیم  زا  لبق  نرق  جنپ  تسیب و  رد  ار  نیمزرـس  نیا  رد 
. دـناهدیمان برع » دالب   » ار هقطنم  نیا  مان  ناـیروشآ ، نارود  رد  هژیو  هب  دـالیم  زا  لـبق  نرق  ُهن  زا   (6) دناهتـسناد . دالیم  زا  لبق  لاس   8000

خّروم  دالیم و  زا  لبق  نرق  هن  رد  هسیدا  رد  رموه 
ص:82

 30 تاعزان : - 1
ص254. و ج66 ، ص232 ، ج57 ، راونالاراحب ، - 2

: هب رتشیب  لیصفت  يارب  . 268 ص184 ـ  هدبع ، دمحم  دمحا  تعلط  رتکد  خیرات ، لبقام  نارود  رد  یبرع  هریزج  هبـش  یخیرات  يایفارغج  - 3
. هریزجلا بونج  لامش و  یف  هیرثألا  نکامالا  ندملا و 

 . ص5 ینالجعلارینم ، هیدوعسلا ، ۀیبرعلا  دالبلا  خیرات  - 4
ص11-34. ینونتبلا ، بیبل  دمحم  هیزاجحلا ، ۀلحرلا  - 5

.79  - ص103 هیبرعلا ، ةریزجلا  خیرات  تاسارد  - 6
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(1) دـناهدرک . هراشا  نیمزرـس  نیا  هب  دوخ  تابوتکم  رد  دالیم  زا  لبق  مجنپ  نرق  طساوا  رد  ( Herodotos  ) ستدوریه ینانوی  فورعم 
نآ و  هدومن ، دای  نیمزرس  نیا  زا  « Arabia Eremon یبرع ؛ ییارحص  دالب   » ریبعت اب  سویملطب  ینانوی  دنمـشناد  يدالیم  مود  نرق  رد 
رد . (2) يزکرم ) یلامـش و  هقطنم   ) ياهرخـص یبرع  دالب  و  یبونج ) هقطنم   ) تخبـشوخ یبرع  دالب  تسا : هدرک  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار 

عمجت يدروناـیرد  يزرواـشک و  تیلباـق  بآ و  دوجو  تلع  هب  دوشیم ، هدـیمان  نمی  روـشک  نوـنکا  مه  هک  نیمزرـس  نیا  یبوـنج  هقطنم 
رد یلو  دناهدیسر . روهظ  هب  تومرـضح  تلود  و  نابتق ، نایریمح ، نایئابـس ، ناینیعم ، نوچ  ییاهتلود  نآ  رد  هتفریذپ و  تروص  يرتشیب 
هک بونج ، رد  برآم  دس  نتسکش  تسا . هتشاد  دوجو  نایطبن  نوچ  ییاهتلود  زین  گرزب ، هریزج  هبش  نیا  یبرغ  لامش  لامش و  تمسق 

هدـنک لآ  نایمخل و  ناـیناّسغ ، نوچ  ییاـهتموکح  لیکـشت  ثعاـب  تشاد ، یپ  رد  ار  زکرم  لامـش و  هب  بونج  زا  ياهدرتسگ  ترجاـهم 
زاجح دـجن و  يزکرم  هقطنم  زاب  رید  زا  دـندوب . نایریمح  ناریا و  مور ، يروتارپما  تیامح  تحت  بیترت  هب  هک  دـیدرگ  نارجاـهم  طـسوت 
دندوب . هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  ینیشن  چوک  دوخ  ماشحا  هارمه  هب  عترم  بآ و  يوجتسج  رد  هک  تسا  هدوب  ینانیشنارحص  تنوکس  لحم 

ص:83

، هدـبع دـمحم  دـمحا  تعلط  رتکد  خـیرات ، لبقام  نارود  رد  یبرع  هریزج  هبـش  یخیراـت  ياـیفارغج  «. Aribi  » سپـس « Arbi  » تـسخن - 1
ص19 و 67.

ص24. نامه ، - 2
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یگدنز و مه  رانک  رد  هداوناخ  دنچ  تالکـشم ، اب  هلباقم  يارب  دندنارذگیم و  راگزور  نییوم  ياههمیخ  رد  قطانم ، نیا  كدـنا  ِنانکاس 
هدیمان موق »  » نادنواشیوخ نیا  دمآیم . دیدپ  جاودزا  رثا  رب  هک  دوب  یببـس  ای  یبسن  یگتـسباو  اهدنویپ ، نیا  لماع  دـندرکیم . چوک  مه  اب 

لیابق رگید  زا  يدـع ) ینب  برح ، ونب  دـننامه   ) ونب اـی  ینب  دـنوشیپ  اـب  هک  تفرگیم  لکـش  هلیبق  کـی  موق ، دـنچ  بیکرت  زا  دـندشیم و 
هک يدالیم  مجنپ  هدسزا   (1) دندیمانیم . خیـش »  » ار وا  هک  دوب  درف  نیرتهدروخلاس  هدهع  هب  ًالومعم  هلیبق  يربهر  دندیدرگیم . صخـشم 
هب دـمآ ، دوجو  هب  يدـیدج  يراجت  ياههار  نآ  رثا  رب  دز و  مقر  ناتـسبرع  رد  ار  يدایز  يرایـسب  تالوحت  لامـش ، هب  بونج  زا  ترجاهم 

يزرواشک هنیمز  هک  یقطانم  رد  هژیو  هب  تنوکـس  نیا  رثا  رب  دـندیزگ ، ینکـس  اههداج  رانک  رد  يودـب  نانیـشنارحص  زا  ياهدـع  جـیردت 
(2) دنتخادرپ . يزرواشک  هب  نآ  رد  نانیشن  هیداب  هک  دمآ  دیدپ  ییاهكرهش  دوب ، مهارف 

مالسا روهظ  ات  ع )  ) میهاربا ترضح  ترجه  زا   . 2

ترـضح شدـنزرف  رـسمه و  نداـهن  یقاـب  روـشک و  نیا  هب  ع )  ) میهاربا ترـضح  ترجه  ناتـسبرع ، خـیرات  مهم  ياـهسرد  رـس  زا  یکی 
، ناتـسبرع رگید  قطانم  نوچمه  هّکم  تشاذـگ ؛ ياج  رب  دـعب  تالّوحت  رد  يدایز  ریثأت  شقن و  هک  تسا  نیمزرـس  نیا  رد  ع )  ) لیعامـسا

نامرف  هب  دوب . هدیتفت  کشخ و 
ص:84

، هیزاجحلا ۀلحرلا  ص 91 – 103 ؛ هیبرعلا ، ةریزجلا  خیرات  تاسارد  زین  . 16 ص6 -  يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  مالـسا ، یلیلحت  خیرات  - 1
.40 ص13 -  ینونتبلا ، بیبل  دمحم 

ص22-24. مالسا ، یلیلحت  خیرات  - 2
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کشا اعد و  اب  تشگزاب ، سدق  راید  هب  دوخ  دروآ و  هکم  فلع  بآیب و  نابایب  هب  ار  لیعامـسا  رجاه و  ع ،)  ) میهاربا ترـضح  دنوادخ ،
دمآ تفر و  زا  تسیزیم ، اهیکیدزن  نآ  رد  هک  مهرج  هلیبق  تفرگ . ندیـشوج  مزمز  همـشچ  میهاربا ، هنـشت  ِكدوک  ياـپ  ریز  رد  رداـم ،
هکم تشک  بآ و  نودب  يداو  ینوگرگد ، نیا  اب   (1) دندرک . چوک  هقطنم  نادب  هدرب ، یپ  یلاوح  نآ  رد  بآ  شیادـیپ  هب  ییاوه  ناغرم 

اب یطابترا  هار  رس  رب  ندش  عقاو  خرس و  يایرد  هب  یکیدزن  ببس  هب  هکم  رهـش  مک  مک  دمآرد . رهـش  تروص  هب  دیدرگ و  دابآ  جیردت  هب 
لیعامـسا میهاربا و  ترـضح  یهلا ، نامرف  هب  تفای . يدایز  تیمها  نیطـسلف ، ماش و  اب  یناـگرزاب  طاـبترا  نتـشاد  تلع  هب  نینچمه  نمی ،

زا  (2) دندناوخ . ارف  يدیحوت  جح  کسانم  ماجنا  هب  ار  نامدرم  دیحوت ، يادن  نداد  رس  اب  دنتشارفارب و  نیمزرـس  نآ  رد  ار  هبعک  ياهناینب 
هدیتفت نیمزرس  رد  یلو  دندش  هتخیگنارب  فیرش  سدق  نیطـسلف و  هقطنم  رد   8 یسیع یسوم و  ترضح  تشذگ ؛ رایـسب  نایلاس  نامز  نآ 
ناوریپ زج  تفای و  جاور  نیمزرـس  نیا  لیابق  نایم  رد  یتسرپ  تب  تافارخ و  نامز ، رورم  هب  هجیتن  رد  تشگن ؛ ثوعبم  يربمایپ  ناتـسبرع ،

دنتـسویپ و تیحیـسم  دوهی و  نییآ  هب  زین  یمک  دادعت  دـندروآ و  يور  یتسرپ  تب  هب  برع  لیابق  هیقب  ءافنح ،)  ) میهاربا ترـضح  كدـنا 
رگید  يوکین  ياهتنس  نوچمه  جح  يدیحوت  کسانم  دنتخادرپ ؛ ینامسآ  مارجا  شتسرپ  هب  زین  نارکفنشور 

ص:85

. یناحبس رفعج  هللا  تیآ  مالسا ، ربمایپ  یگدنز  زا  ییاهزارف  هب : رتشیب  لیصفت  يارب  - 1
.127 هرقب : - 2
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. تشگ لدب  نایرع  تروص  هب  فاوط  هبعک (1)و  هناخ  رانک  رد  ندز  فک  توس و  هب  دش و  فیرحت 

دوعس لآ  تلود  ات  مالسا  روهظ  زا   . 3

. تسا روشک  نیا  رد  يدالیم  متفه  نرق  رد  مالسا  روهظ  و  ص )  ) دمحم ترضح  ناربمایپ  متاخ  تثعب  ناتسبرع ، خیرات  سردرس  نیرتمهم 
مارجا شتـسرپ  یتسرپتب ، یقـالخا ، دنـسپان  تاداـع  تاـفارخ ، نیگمهـس  ناـفوط  هریت و  جاوما  ناـیم  رد  هک  ياهدـنکارپ  لـیابق  تیادـه 

اب هک  دوب  ینیگنـس  رایـسب  تیلوؤسم  دـندروخیم ، هطوغ  يزیرنوخ  گـنج و  تاـفالتخا و  هتفاـی و  فیرحت  ِتیحیـسم  دوـهی و  ینامـسآ ،
تامحز تشاد و  مزال  ار  یناوارف  شـشوک  شـالت و  گرزب ، تیلوؤسم  نیا  تفرگ . رارق  یهلا  روآماـیپ  نیرخآ  كراـبم  شود  رب  تثعب ،

دحتم اب  ترجاهم و  هنیدم  هب  هکم ، رد  ناوارف  ياهیتخس  لمحت  زا  سپ  ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  داهن . ور  شیپ  ار  ییاسرفتقاط  رایسب 
رهش يوبن ، تموکح  لیکشت  دروآ . مهارف  یمالسا  ریگارف  تموکح  لیکشت  يارب  ار  مزال  هنیمز  مالسا ، مچرپ  ریز  مصاختم  لیابق  نتخاس 

همادا نامثع  رمع و  رکبوبا ، نیتسخن ؛ هفیلخ  هس  نامز  ات  لیدبیب  تیمها  نیا  تخاس . رادروخرب  ياهدنیازف  تیمها  زا  ار  ناتسبرع  هنیدم و 
طسوت یمالسا  تفالخ  ِتختیاپ  لاقتنا  زا  سپ  اما  تفای .

ص:86

.5 هبوت : - 1
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رد یمالسا  ياهروشک  تختیاپ  زین  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  دش و  هتساک  ناتـسبرع  تیمها  زا  جیردت  هب  هفوک  رهـش  هب  ع )  ) یلع ماما 
هرود رد  هیما و  ینب  ناـنارمکح  هچ  رگا  ق ). ات 132 ه .   ) نایوما هرود  رد  تفای . لاقتنا  دادغب  هب  نایـسابع  هرود  رد  ماش و  هب  نایوما  هرود 

تازرابم تاضارتعا ، دهاش  ناتسبرع  فلتخم  ياهرهش  یلو  دنتشاد ، تیمکاح  ناتسبرع  رب  سابع  ینب  ناگدناشن  تسد  هچ  رگا  نایـسابع 
، هلظنح نب  هللا  دبع  اب  تعیب  دیزی و  ّدـض  رب  هنیدـم  مدرم  مایق  ینیـسح ، هسامح  . & تسا هدوب  نادـناخ  ود  نیا  ّدـض  رب  ییاهگنج  یتح  و 

شردارب هیکز و  سفن  وذ  هب  روهـشم  یلع  نب  نسح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  مایق  نایوما و  نارود  رد  ریبز  نب  هللا  دبع  طسوت  زاجح  فرـصت 
نارود رد  هژیو  هب  تسا &. نآ  زا  ییاـههنومن  نایـسابع  ّدـض  رب  نسح  ماـما  هداون  یلع  نب  نیـسح  ماـیق  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  میهاربا و 

، یسابع زتعم  نیعتـسم و  يریگرد  جوا  رد  ق . لاس 251ه .  رد  دومن ؛ یط  ار  يرایسب  ياهبیـشن  زارف و  دجن  زاجح و  هقطنم  هک  نایـسابع 
فسوی نب  دمحم  شردارب  يو  زا  سپ  درک و  فرصت  ار  زاجح  هدرمش ، تمینغ  ار  تصرف  ینسح  تاداس  زا  یکی  فسوی » نب  لیعامسا  »

ّطلـست زاجح  رب  هرابود  لاس  تسیب  زا  سپ  یلو  تفر  دـجن  هب  نایـسابع  هلمح  زا  سپ  يو  دـیدرگ . مکاح  زاجح  رد  ریـضخا »  » هب فورعم 
ار زاجح  رگید  راب  ق .  . لاس 290 ه رد  نایسابع » . » تفرگ رارق  رصم  هینولوط »  » تلود ذوفن  تحت  زاجح  تلود  ق . لاس 254ه .  رد  تفای .
رب نییدیـشخا )  ) رـصم نامکاح  رگید  راب  لاس  نآ  رد  دنتـشاد . تراظن  نآ  رب  رایـسب  فعـض  اـب  ق . لاس 330 ه .  ات  دـنتفرگ و  راـیتخا  رد 

دندش . مکاح  زاجح  رب  هرابود  دوخ ، تردق  هعسوت  اب  نیریضخا  یلو  دنتفای  طلست  زاجح 
ص:87
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لاس رد  هک  نآ  ات  دنتفای ، طلست  نآ  رب  دوخ  هدز ، رانک  ار  يرضخا  تاداس  لاس  هن  تدم  هب  رصم ، نامکاح  هطمارق ،» . » ق لاس 350 ه .  رد 
لاس 650 ات  هقجالس »  » تموکح نانآ  زا  سپ  لاس 463 ، ات  نییمطاف  تیمکاح  دیدرگ . لیکشت  رصم  رد  نییمطاف »  » تموکح ق . 359 ه . 

ینب ياهمان  اب  یبتجم : ماما  یلع و  ماما  ناـگداون  ماـیا  نیا  رتشیب  رد  تفاـی . همادا  زاـجحرب  لاس 923  ات  کیلامم »  » هطلـس ناـنآ ، زا  سپ  و 
ترهـش افرـش »  » تموکح نارود  هب  نارود  نیا  هک  دـندرکیم  تموکح  هنیدـم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ناگداون  هکم و  رد  هتیلف  ونب  یـسوم ،

تحت ناتـسبرع  قطانم  رگید  زاجح و  هقطنم  رد  تیمکاح  ق . لاس 923 ه .  رد  رصم  رب  نآ  طلست  ینامثع و  تلود  لیکـشت  اب  تسا . هتفای 
رـصم يوس  زا  هدـج  نامکاح  نارود ، نآ  رد  دـندناریم ؛ مکح  زاـجح  هقطنم  رد  هداـتقونب »  » ناـنآ نارازگراـک  تفرگ و  رارق  ناـنآ  ذوفن 

(1) دمآیم . شیپ  يریگرد  فالتخا و  زاجح  نامکاح  نانآ و  نیب  هاگ  دندشیم و  باختنا 

رصاعم نارود  ات  دوعس  لآ  تلود  زا   . 4

هراشا

ياهچراـپ کـی  تموـکح  زا  شیاهكرهـش  اتـسور و  تفاـسم  دـُعب  تلع  هب  دـجن »  » هقطنم ناراـگزور  نآ  رد  دـش  هراـشا  هک  روطناـمه 
رد دادیم . رارق  دوخ  ذوفن  تحت  ار  ناـنآ  هدرب ، شروی  اهرهـش  رگید  ناـنکاس  رب  تفاـییم  ییاـناوت  هک  هیرق  اـی  رهـش  ره  دوبن ؛ رادروخرب 

نب  دمحم   » مان هب  یناوج  هبلط  هک  دوب  ياهتفشآ  عاضوا  نینچ 
ص:88
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رد يو  تفر . ینونک ) ضایر  رهـش  کـیدزن   ) هّیعرد هب  دـنامب ، هنییُع  رد  تسناوتن  نوچ  ناریا  هرـصب و  زا  تشگزاـب  زا  سپ  باهولادـبع »
ِمکاح نارود  نآ  رد  دـنتفرگ . ار  وا  رود  شنادـیرم  نادرگاش و  ریاس  دـش و  دراو  ِمْلیَوُس » نب  هللادـبع   » شنادرگاش زا  یکی  هناخ  هب  اـجنآ 
خیاشم زا  عنام »  » اهنآ يالعا  ّدـج  دوب . يدـیرم » عنام  نب  ۀـعیبر  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  ناجرم  نب  نرقم  نب  دوعـس  نب  دـمحم   » هیعرد

ْعرِد نبا  دوخ  يومع  رـسپ  توعد  هب  1446م ) . ) ق لاس 850 ه .  هب  وا  تسیزیم . فیاـط  عباوت  زا  عورُد  رد  تسخن  لـئاو » نب  رکب   » هلیبق
يزرواـشک هب  هتفرگ ، لویت  هب  وا  زا  ار  هَّیَـضُغلا  دـِیْبیَلُملا و  هحاو  تفر و  يو  دزن  دوب ، دـجن  رد  هعْزَج ، هماـمیلا و  رجح  هحوـفنم و  ریما  هک 

؛ دندربیم هلمح  هیاسمه  لیابق  هب  هاگهاگ  برع ، خیاشم  ریاس  هویـش  هب  هعیبر  شرـسپ  هارمه  هب  يو  دیمان . هیعرد  ار  هقطنم  نآ  تخادرپ و 
. داد شرتسگ  ار  دوخ  ذوفن  هقطنم  درک و  بحاصت  ار  ناـشلاوما  ناـنز و  دـنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  هلیبق  نآ  نادرم  هتخاـت  دـیزی  لآ  هب  هعیبر 

هقطنم نتفای  تعـسو  اب  يو  تسا . دوعـس  لآ  يالعا  ّدج  هک  تشاد  مان  نِّرَقُم  میهاربا  دنزرف  دندرک ؛ لابند  ار  ردپ  شور  زین  يو  نادـنزرف 
دـندوب و وا  ياـهییاد  هک  رَمْعَم  لآ  رب  نتخاـت  اـب  دوعـس  شدـنزرف ، يو  زا  سپ  داد . بیترت  یکچوک  تموـکح  دـجن  رد  شذوـفن  تحت 

دّمحم شرـسپ  تشذـگرد و  هیعرد  رد  1727م ) . ) ق لاس 1140ه .  رد  وا  تسـشن . تراـما  هب  هیعرد  رد  هنییع ، هب  ناـنآ  نتخاـس  يراوتم 
نامیپ ساسا  رب  هک  نادناخ  نیا  مکاح  نیلوا  دمحم  ردپ  دوعس ، هب  باستنا  لیلد  هب  ناتسبرع  تموکح  سپ  نآ  زا  دش . رهش  نآ  نارمکح 
دمحم خیش  ردپ  باهولادبع  هب  باستنا  تلع  هب  دش و  هدیمان  دوعـس » لآ   » تموکح دنکفا ، یپ  ینیون  تموکح  باهولادبع ، نب  دمحم  اب 

(1) دندوب . وا  نییآ  تخـسرس  فلاخم  شردارب  ردپ و  هک  یلاح  رد  تفرگ  بقل  تیباهو »  » تموکح ناماس ، نآ  یبهذم  نییآ  راذـگناینب 
: دنداد شرتسگ  ناتسبرع  همه  هب  هیعرد »  » کچوک هقطنم  زا  ار  دوخ  تموکح  هلحرم  هس  رد  جیردت  هب  نادناخ  نیا 

نیون یلصف  زاغآرس  تفن ، فشک 

ییاـکیرمآ یناـپمک  هب  ار  نآ  جارختـسا  زاـیتما  هک  دوب  ناتـسبرع  یقرـش  هقطنم  رد  تفن  ندـش  ادـیپ  زیزعلادـبع ، یتخبـشوخ  نیرتگرزب 
دـش و زاغآ  یبرغ  ياهروشک  هب  يدوعـس  تفن  رودـص  ق . لاس 1358ه .  زا  درک . راذگاو  وکمارآ »  » تکرش هب  سپـس  لیوادرادناتـسا و 

قبط رمع ، نایاپ  ات  دوعس  نبا  یگدنز  شور  یلخاد و  تسایس  دیدرگ . نایدوعـس  نارکیب  تورث  ناتـسبرع و  ینادابآ  بجوم  نآ  دمآرد 
نارـس رتخد  اب  جاودزا  اب  تفرگ و  رایتخا  رد  اهنآ  ياسؤر  هلیـسو  هب  ار  درگارحـص  لیابق  وا  دوب ؛ تیباـهو  بهذـم  یبرع و  لـئابق  بادآ 

نیمضت ار  ناتسبرع  رب  دوخ  تیمکاح  قیرط  نیا  زا  دومن و  داجیا  یببس  دنویپ  نانآ  اب  لیابق ،
ص:89

ردپ هب  يدوعـس  نادناخ  ساسا  نیا  رب  تسا . موسرم  یبرع  نابز  رد  نآ  راذگناینب  ردپ  هب  یبهذم  هشیدـنا  ای  هفیاط  کی  نداد  تبـسن  - 1
، ینالجعلا رینم  هیدوعسلا ، ۀیبرعلا  دالبلا ، خیرات  تسا . هدش  بوسنم  باهولادبع  نآ  راذگناینب  ردپ  هب  تیباهو  هشیدنا  دوعس و  نب  دمحم 

ص80. ج1 ،
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برغ اب  یجراخ  تسایس  رد  وا  تشاذگ . یقاب  نوگانوگ  ِنانز  زا  رتخد  رسپ و  يرایـسب  دادعت  گرم ، ماگنه  يو  هک  دوشیم  هتفگ  دومن .
هب ار  لصیف  شرگید  رسپ  لّوا و  دهعیلو  ناونع  هب  ار  دوعس  شرـسپ  یباهو ، ياملع  ياروش  بیوصت  اب  زیزعلادبع  تشاد . لماک  یگنهامه 
لاس زا 54  سپ  ربـماون 1953م . مـهن  ربارب  ق . لاس 1373 ه .  رد  زیزعلادـبع  کـلم  درک . نییعت  هجراـخ  روما  ریزو  مود و  دـهعیلو  ناونع 

یهاشداپ هب  نس ، بیترت  هب  شنارـسپ  زیزعلادـبع ، کـلم  تیـصو  قبط  تسا  ینتفگ  تشذـگرد . فئاـط  رهـش  رد  ناتـسبرع ، رب  تموکح 
. دنسریم

رصاعم نارود  رد  ناتسبرع   . 5

تسا هدش  لدب  ناهج  هقطنم و  رد  تیمها  اب  يروشک  هب  دش ، هراشا  نادب  هک  يرایسب  ياهبیـشن  زارف و  نتـشاذگ  رـس  تشپ  اب  ناتـسبرع 
. دش دهاوخ  حرطم  هدنیآ  سرد  رد  نآ  یتموکح  راتخاس  لیصت  هک 

هصالخ

ات ناتـساب  نارود  . 1 دومن : میـسقت  نارود  جـنپ  هب  ار  نآ  هنیـشیپ  ناوـتیم  هک  تسا  ینـالوط  نهک و  سب  یخیراـت  ياراد  ناتـسبرع  هقطنم 
لآ تلود  زا  . 4 دوعس ؛ لآ  تلود  ات  مالسا  روهظ  زا  . 3 مالسا ؛ روهظ  ات  ع )  ) میهاربا ترضح  ترجه  زا  . 2 ع ؛)  ) میهاربا ترضح  ترجه 

رصاعم . نارود  رد  ناتسبرع   . 5 رصاعم ؛ نارود  ات  دوعس 
ص:90
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نارود رد  هژیو  هب  دالیم  زا  لبق  نرق  ُهن  زا  دناهتخاس . بستنم  رجح » رصع  خیرات و« لبقام  نارود  هب  ار  نیمزرس  نیا  تمدق  ناسانش  ناتـساب 
نیا هب  ع )  ) میهاربا ترـضح  ترجه  ناتـسبرع ، خـیرات  مهم  ياهسرد  رـس  زا  یکی  دـناهدیمان . برع » دالب   » ار هقطنم  نیا  ماـن  ناـیروشآ ،
ياج رب  دعب  تالّوحت  رد  يدایز  ریثأت  شقن و  هک  تسا  نیمزرـس  نیا  رد  ع )  ) لیعامـسا ترـضح  شدنزرف  رـسمه و  نداهن  یقاب  روشک و 
نیا رد  يدالیم  متفه  نرق  رد  مالـسا  روهظ  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  ناربمایپ  متاـخ  تثعب  ناتـسبرع ، خـیرات  قاـفتا  نیرتمهم  تشاذـگ .

یناپمک هب  ار  نآ  جارختـسا  زایتما  هک  دوب  ناتـسبرع  یقرـش  هقطنم  رد  تفن  ندـش  ادـیپ  زیزعلادـبع ، یتخبـشوخ  نیرتگرزب  تسا . روشک 
. درک راذگاو  وکمارآ »  » تکرش سپس  لیوادرادناتسا و  ییاکیرمآ 

ییامزآدوخ

نایب یخیرات  ياـههرود  زا  کـی  ره  تیمها  هجو  . 2 دـیهد . حرـش  ًارـصتخم  ار  کی  ره  هدرب و  مان  ار  ناتـسبرع  رد  یخیرات  ياـههرود  . 1
نییآ  » و دوعـس » لآ   » تموکح يریگلکـش  یگنوگچ  . 4 دیهد . حیـضوت  ار  ناتـسبرع  خیرات  موس  هرود  رد  لصفرـس  نیرتمهم  . 3 دینک .

دیهد . حرش  مراهچ  هرود  رد  ار  تیباهو  یبهذم »
ص:91
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متشه سرد 

هراشا

تموکح راتخاس 
ـ . مینادب ار  ناتسبرع  رد  تردق  ناکرا  میوش ـ . انشآ  ناتسبرع  یساسا  نوناق  اب  سرد ـ :  نیا  هعلاطم  اب  دوریم  راظتنا  یشزومآ  ياهفده 
هوق اب  طبترم  عجارم  میـسانشب ـ . ار  ناتـسبرع  هییاضق  هوق  ییاضق  عجارم  مینادـب ـ . ار  ناتـسبرع  هناگهس  ياوق  درکلمع  فیاظو و  هاـگیاج ،

شترا و تاناکما  یماظن ، قطانم  تیروحم  اب  ار  ناتسبرع  یعافد  متسیس  میوش ـ . انـشآ  ناتـسبرع  یمومع  تاسـسؤم  اب  مینادب ـ . ار  هیرجم 
. مینادب ار  ناتسبرع  یجراخ  طباور  عاونا  مینادب ـ . ناتسبرع  یماظن  تاجرد 

ص:92
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نوناق ناتسبرع ، تموکح  راتخاس  حیضوت  اب  سرد  نیا  رد 
حیرشت ار  روشک  نیا  یجراخ  تسایس  ناتـسبرع و  یعافد  متـسیس  ناتـسبرع ، یمومع  تاسـسؤم  تردق ، ناکرا  تموکح ، عون  یـساسا و 

. دومن میهاوخ 

تموکح عون  یساسا و  نوناق  . 1

؛ نوناق هس  نیودـت  بهاوم  زا  دـهف  کلم  ناـمرف  هب  ق . لاـس 1412ه .  رد  دـیامنیم ، یفرعم  دوخ  یـساسا  نوناـق  ار  نآرق  هک  روشک ، نیا 
خیراـت رد  هک  يدوعـس  ناتـسبرع  هناـگ  هس  نیناوق  دـش . رادروـخرب  یتلاـیا  قطاـنم  نوناـق  اروـش و  سلجم  نیناوـق  یـساسا ، نوناـق  لـماش 

یتلود يدوعس  ناتسبرع  تکلمم  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  لوا  دنب  رد  تسا و  لصا  هدنریگربرد 83  دیسر ، بیوصت  هب  ق . 27/8/1412ه . 
یبرع و نآ  یمـسر  نابز  9 و  ربمایپ تنس  هللا و  باتک  شیساسا  نوناق  مالـسا و  نآ  نید  تسا و  لماک  لالقتـسا  ياراد  یمالـسا و  یبرع ،

روشک اهنت  روشک  نیا  تسا ؛ زکرمتم  هاشداپ  صخـش  رد  قلطم  تردـق  و  یتنطلـس ، ناتـسبرع ، تموکح  راتخاس  تسا .» ضایر  شتختیاپ 
متـسیس : » تسا هدمآ  نینچ  ناتـسبرع  یتموکح  متـسیس  هرابرد  مجنپ  لصا  رد  تسا . هدـش  هداهن  نآ  رب  نادـناخ  کی  مان  هک  تسا  ناهج 
لصیف نب  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  راذگناینب ؛ ِهاشداپ  نادنزرف  رد  تموکح  تسا و  یهاشداپ  يدوعـس ، ناتـسبرع  تکلمم  رد  یتموکح 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  هللا و  باتک  يانبم  رب  تموکح  يارب  نانآ  نیحلاص  اب  تسا و  یثوروم  شنادـنزرف  دوعـس و  لآ 
حرش هب  هوق  هس  ياراد  روشک  نیا  یساسا ، نوناق  لصا 24  قبط  رب  دوشیم ». تعیب 

ص:93
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نیا يانبم  رب  دوخ  فیاظو  ماـجنا  رد  هوق  هس  نیا  هننقم ؛ هوق  هیرجم و  هوق  هیئاـضق ، هوق  تسا : راوتـسا  هوق  هس  رب  تلود  ياوق  : » تسا لـیذ 
.« دشابیم اوق  نیا  مامت  عجرم  هاشداپ  دنروآیم و  لمع  هب  یگنهامه  نیناوق ، رگید  نوناق و 

تردق ناکرا  . 2

هراشا

هاشداپ روشک  نیا  رد  تردـق ، نوناک  نیرتیلاع  یـسایس و  ماقم  نیرتالاب  هاشداپ : فلا . تسا : لیذ  حرـش  هب  ناتـسبرع  رد  تردـق  ناـکرا 
هرادا دـنکیم . تیادـه  زین  ار  هیئاضق  هننقم و  هوق  يریزو ، تسخن  تسپ  نتـشاد  راـیتخا  رد  ناریزو و  تأـیه  تساـیر  رب  هوـالع  هک  تسا 
سییر مود  بیان  هدهع  هب  وا  زا  سپ  و  ناطلـس ) ریما   ) ناریزو ياروش  سییر  لوا  بیان  دهعیلو و  هدهع  هب  هاشداپ  بایغ  رد  ناریزو  تأیه 
ياروش ب . دسریم . يو  يدـعب  ردارب  هب  ّنس  بیترت  هب  هاش ، گرم  زا  سپ  تموکح  ناتـسبرع ، یهاشداپ  متـسیس  رد  تسا . فیان ) ریما  )

زا سلجم  نیا  ياضعا  تسا . هکلاملا ) ةرـسالا  سلجم   ) دوعـس لآ  یگداوناخ  ياروش  روشک ، رد  تردق  نوناک  نیرتمهم  مکاح : نادناخ 
تـسایس یلک  طوطخ  میـسرت  نوچمه  تموکح ، یّلک  لیاسم  رد  اروش  نیا  دنتـسه . دوعـس  لآ  ناگتـسباو  نادـنمتورث و  لیابق ، ناذـفنتم 

تفگ ناوتیم  یلو  تسناد ، هاش  تردـق  زا  رتالاب  ار  اروش  نیا  بتارم ، هلـسلس  ظاحل  زا  ناوتیمن  هچ  رگا  دراد . شقن  یجراـخ  یلخاد و 
هاشداپ تردق  هچ  ره  ینعی  دراد ؛ سوکعم  هطبار  هاشداپ  تردق  اب  اروش  نیا  تردق 

ص:94
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يرتيوق شقن  یتروشم ، اروش  نیا  دشاب ، فیعض  هاشداپ  هاگ  ره  دنکیم و  ادیپ  یتافیرـشت  یتروشم و  هبنج  رتشیب  اروش  نیا  دشاب ، رتشیب 
بـصن هاشداپ  ناونع  هب  لصیف  کلم  لزع و  تقاـیل  مدـع  ناونع  تحت  دوعـس  کـلم  سلجم ، نیا  يأر  اـب  لاس 1965م . رد  دـنکیم ؛ افیا 

هماـن نییآ  دوخ  يارب  هدـش و  رتلاـعف  اروش  نیا  ریخا  ياـهلاس  رد  تسا . هدوب  یتروشم  اروـش ، نیا  شقن  دراوـم  بلغا  رد  یلو  دـیدرگ .
هس ياراد  اهروشک  زا  يرایسب  نوچمه  ناتسبرع ، تموکح  هک  دش  هراشا  رتشیپ  هناگ : هس  ياوق  ج .  تسا . هدناسر  بیوصت  هب  زین  یلخاد 

: تسا لیذ  حرش  هب  روشک  نیا  رد  اوق  زا  کیره  درکلمع  فیاظو و  هاگیاج ، دشابیم ؛ هیرجم  هیئاضق و  هننقم ، هوق 

هننقم هوق  . 1

میکحت يارب  يو  ددرگیم . زاـب  زیزعلادـبع  کـلم  ناـمز  هـب  دوعـس ، لآ  نادـناخ  تموـکح  نارود  رد  یتروـشم  سلجم  لیکـشت  هنیـشیپ 
لیابق و نارس  زا  یسلجم  وضع ، اب 12  ق . لاس 1345ه .  رد  سپس  وضع و  تشه  اب  ق . لاس 1343ه .  رد  تسخن  دوخ ، یتموکح  ياههیاپ 

لاح هب  ًالمع  سپـس  دوب و  لاعف  لاس  هد  ات  سلجم  نیا  هتبلا  داد . لیکـشت  لصیف  ریما  شدـنزرف  تساـیر  هب  ناتـسبرع  مهم  ياهتیـصخش 
رد رفن و  تیوضع 61  اب  دهف  کلم  نامز  رد  اروش  سلجم  نیلوا  نآ  زا  سپ  دیدرگن . لحنم  یمـسر  تروص  هب  زگره  یلو  دمآ  رد  قیلعت 
هب طوبرم  نوناق  يو  ناـمرف  هب  دـش . لیکـشت  رفن  تیوضع 120  اـب  هرود 2001 م  نیموــس  رد  رفن و  تیوضع 91  اـب  مود 1996 م  هرود 

اروش  سلجم 
ص:95
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تصش سییر و  کی  زا  اروش  سلجم  : » تسا نینچ  نآ  مهم  لوصا  زا  یخرب  دافم  هک  دیسر  بیوصت  هب  تسا ، لصا  هدنریگرب 30  رد  هک 
اههنیمز مامت  رد  نانآ  فیاظو  اضعا و  قوقح  مامت  ددرگیم و  لیکـشت  دنیزگیمرب ، هبرجت  ملع و  لها  نایم  زا  ار  نانآ  هاشداپ ، هک  وضع 

دریذـپیم و ماجنا  هاشداپ  روتـسد  هب  نآ  يرانکرب  سلجم و  لک  ریبد  نواعم و  اروش و  سلجم  سیئر  .« » دوشیم نییعت  هاـشداپ  روتـسد  هب 
ادـخ و باتک  ساسا  رب  سلجم  نیا  ياضعا  نآ ، رگید  لوصا  ساسا  رب  دوشیم ». نییعت  یهاشداپ  ناـمرف  طـسوت  ناـنآ  فیاـظو  قوقح و 

ناـیم زا  سلجم  نـیا  ياـضعا  تـسا . ضاـیر  رد  نآ  تاـسلج  لیکــشت  لــحم  دــنریگیم و  میمــصت  يروـشک  روـما  رد  لوـسر ، تـنس 
. درادن یعنام  نانآ  ددجم  باختنا  دنوشیم . هدیزگرب  يرمق  يرجه  لاس  راهچ  تدم  هب  ناگبخن  يرادا و  یبهذم ، یملع ، ياهتیـصخش 

یـسایس بصانم  دـیابن  نانآ  هتبلا  دوشیم و  لیکـشت  سلجم  یّـصصخت  هناگ  هدزای  ياهنویـسیمک  ناـنواعم  سیئر و  زا  نآ  هسیئر  تأـیه 
یلم و قافو  داجیا  ب . ناتـسبرع ؛ هعماج  حـلاصم  تیاـعر  فلا . دـنراد : شـالت  ریز  روحم  هس  رد  سلجم  ياـضعا  دنـشاب . هتـشاد  یمـسر 

تابوصم اب  نآ  سییر  یتروشم و  سلجم  تامیمـصت  نایم  هچنانچ  دارفا . قوقح  تاـعارم  ج . یعاـمتجا ؛ تاـقبط  فیاوط و  نیب  تدـحو 
 (1) دوب . دهاوخ  هاشداپ  ییاهن  هدنریگ  میمصت  دوب ، فالتخا  ناریزو  تئیه 

ص:96
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هیئاضق هوق   . 2

هراشا

کلم نامز  رد  ق . لاس 1382ه .  رد  ترازو  نیا  دراد . هدهع  رب  ار  ییاضق  متسیس  هرادا  يرتسگداد )  ) لدع ترازو  ناتـسبرع ، روشک  رد 
لآ هداوناخ  ذوفن  تحت  ًابلاغ  ناتسبرع  ییاضق  هاگتـسد  دیدرگ . تاضقلا  یـضاق  نیزگیاج  طوبرم ، ریزو  لاس 1390  رد  لیکشت و  لصیف 

ياههاگداد فانیتسا ، یلاع  هاگداد  ییاـضق ، یلاـع  ياروش  هناـخترازو ؛ نیا  ییاـضق  عجارم  دوشیم . هرادا  باهولادـبع  نب  دـمحم  خـیش 
. دنشابیم هژیو  هاگداد  یمومع و 

 ]: یلعالا ءاضقلا  سلجم  ییاضق ]  یلاع  ياروش  فلا .

تاضق باصتنا  دنتـسه . هفیظو  ماجنا  لوغـشم  تقوم  یـضاق  ناونع  هب  هیقب  یمئاد و  رفن  جنپ  هک  تسا  رفن  هدزای  ناوید  نیا  ياضعا  دادعت 
ریز دراوم  اهنآ  تارایتخا  دنتسه . یلاع  ياروش  رظن  ریز  روشک  ياههاگداد  مامت  دشابیم . نآ  سییر  یضاق  نیرتدشرا  هاش و  طسوت  نآ 

.3 تسا . هدش  لوحم  هاش  فرط  زا  هک  یلئاسم  یسررب  . 2 یبهذم . روما  تهج  يرتسگداد  ریزو  يارب  شرازگ  هیهت  . 1 دریگیمرب : رد  ار 
ندیرب مادعا و  تازاجم  دروم  رد  رظن  دیدجت   . 4 يرتسگداد . روما  ریزو  فرط  زا  تساوخرد  زا  دعب  ییاضق  روما  دروم  رد  داهنشیپ  هئارا 
هکنانچ دشاب ؛ هدش  لیکشت  ياهلأسم  دروم  رد  رظن  دیدجت  روظنم  هب  هسلج  رگا  اّما  تسا ، ارجا  لباق  تیرثکا  يأر  یلاع ، ناوید  رد  تسد .

ار روکذم  هاگداد  تقوم  ياضعا  زا  یکی  يرتسگداد  ریزو  دشابن ، رضاح  اضعا  زا  نت  کی 
ص:97
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يالکو زا  یکی  وا ؛ نواعم  ای  یلاـع [  هاـگداد  زییمت ]  همکحم  سییر  اـی  درف  نیا  دراد  ناـکما  هک  دـیامنیم  یفرعم  یمئاد  وضع  ناونع  هب 
تهج هک  ياهسلج  رد  قوف ، هسلج  زج  هب  دنـشاب . هدج  ضایر و  هنیدـم ، هکم ، رد  یمومع  هاگداد  ياسؤر  زا  یکی  ای  يرتسگداد  ترازو 

رد تسا و  مزـال  اـضعا  هیلک  روضح  تکرـش و  تسا  هدـش  عاـجرا  یلاـع  ناوید  هب  يرتـسگداد  ریزو  فرط  زا  هک  یلئاـسم  هب  یگدیـسر 
بوـصنم هاـگداد  نیا  وـضع  ناوـنع  هب  ار  زییمت  هـمکحم  زا  رفن  کـی  يرتـسگداد  ریزو  دـشابن ، رـضاح  هـسلج  رد  يوـضع  هـک  یتروـص 

. دوشیم لاسرا  طوبرم  هریاد  هب  ارجا  تهج  هرداص  مکح  دوشیم و  یقلت  ییاهن  يأر  ناونع  هب  یلاع  ناوید  میمصت  دیامنیم .

 ]: زییمتلا ۀمکحم  فانیتسا ]  یلاع  هاگداد  ب .

عاجرا یلاع  هاگداد  هب  هدنورپ  دشاب ، هتـشاد  یـضارتعا  هرداص  مکح  هب  تبـسن  مهتم  یلحم ، هاگداد  رد  ییاهن  يریگمیمـصت  زا  سپ  رگا 
رد دییأت و  هیلوا  رظن  نامه  دوش ، هداد  صیخشت  تسرد  هرداص  مکح  هک  یتروص  رد  ددرگیم . یـسررب  ًاددجم  اجنآ  رد  دوشیم و  هداد 

نیا یـسررب  دروم  لئاسم  دـنادرگیمرب . یلحم  هاـگداد  هب  ار  نآ  ددـجم ، مکح  رودـص  یـسررب و  تهج  یلاـع  هاـگداد  تروص  نیا  ریغ 
لیکشت ياهدنورپ  یسررب  يارب  یلاع  هاگداد  ياضعا  هک  ینامز  رد  تسا . یـصخش  ییانج و  یقوقح ، يرفیک ، نوگانوگ  لئاسم  هاگداد ،

هرداص مکح  هب  هک  یتروص  رد  دنـشاب . رـضاح  هاگداد  هسلج  رد  دـنناوتیمن  اهنآ  لیکو  ای  اوعد  نیفرط  زا  کـی  چـیه  دـنهدیم ، هسلج 
نآ دوشیم و  هداد  عاجرا  یلاع  ناوید  هب  هدنورپ  دوش ، ضارتعا  زین  یلاع  هاگداد  طسوت 

ص:98
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. دیامن رداص  ار  یعطق  مکح  یسررب و  ار  هدنورپ  هام  کی  فرظ  هک  تسا  فظوم  ناوید 

یمومع هاگداد  ج .

هک یماـگنه  دوـشیم . یفرعم  بصن و  يرتـسگداد  ریزو  فرط  زا  هک  دـنکیم  هفیظو  ماـجنا  یـضاق  کـی  طـقف  ًـالومعم  هاـگداد  نیا  رد 
مه نآ  هک  تفای  دهاوخ  شیازفا  رفن  هس  هب  نآ  تاضق  دادعت  دشاب ، مادعا  تسد و  ندیرب  مجر ، هب  رجنم  ياهدنورپ  هب  یگدیسر  عوضوم 

. دشابیم یلاع  ناوید  اب  يرتسگداد  ریزو  یگنهامه  اب 

 ]: هیزوجلا ۀمکحم  هژیو ]  هاگداد  د .

دراد و یـضاق  کی  دوشیم . لیکـشت  هژیو  روما  هب  یگدیـسر  تهج  تسا و  هاـشداپ  رظن  تحت  يرتسگداد و  ریزو  فرط  زا  هاـگداد  نیا 
. تسا یمومع  ياههاگداد  لثم  نآ  راک  تیفیک 

 ]: هّیصخشلا لاوحألل  ۀصاخلا  ۀمکحملا  صاخ ]  هاگداد  ه . 

لاس نوناق  قبط  دنراد . تیاکـش  هاگداد  ای  سیلپ  نارادناتـسا ، نانارمکح ، زا  هک  تسا  یناسک  تایاکـش  هب  یگدیـسر  عجرم  هاگداد  نیا 
تحت ًالماک  لالقتسا و  دقاف  لمع  رد  اّما  تسا ، فرط  یب  لقتسم و  ینلع ، يواعد ، نایکاش  قح  یسررب  رد  ناتسبرع ، هیئاضق  هوق  1975م 

، نامکاح ریثأت  ذوفن و  دـنوشیم . بصن  لزع و  هاـش  طـسوت  اـههاگداد  تاـضق  يرتسگداد و  ریزو  اریز  تسا ؛ هاـشداپ  راـیتخا  رد  ذوفن و 
عابتا ناگناگیب و  دروم  رد  نوناق  رباربان  لامِعا 
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. تسا ناتسبرع  ییاضق  متسیس  ياهشلاچ  نیرتمهم  زا  يدنورهش  قوقح  نییبت  مدع  نّودم و  یقوقح  ماظن  نادقف  روشک ،

هیرجم هوق   . 3

هراشا

نیرتیلاـع هاـش ، زا  سپ  دراد . هدـهع  رب  ار  يریزو  تسخن  تسپ  تسا و  ناریزو  تئیه  هیرجم و  هوق  سییر  هاـشداپ  ناتـسبرع ، روشک  رد 
. دشابیم ناریزو  تأیه  ییارجا ، تردق 

ناریزو تأیه 

ياضعا زا  کی  ره  ًامـسر  هک  ددرگ  یمرب  يدالیم  لاس 1953  رد  زیزعلادـبع  کلم  نامرف  هب  روشک  نیا  رد  ناریزو  تئیه  لیکـشت  هقباس 
ررقم ناریزو  تئیه  يارب  يدیدج  همانماظن  دـهف  کلم  لاس 1993  رد  دنتفاییم . روضح  نآ  رد  یـصخشم  ياهتیلوؤسم  اب  تلود  تئیه 

روشک و هجراخ ، عافد ، ياههناخترازو  هورگ  نیا  ناگدازهاش ؛ هورگ  فلا : دـناهتفای : لیکـشت  هتـسد  هس  زا  ناریزو  تأـیه  ياـضعا  دومن .
هدـهع رب  ار  یـصصخت  ياههناخترازو  تیریدـم  هتـسد  نیا  اهتارکونکت ؛ هورگ  ب : دـنراد . رایتخا  رد  ار  یتموکح  ساـسح  ياـهناگرا 

زا تیباهو و  بهذـم  راذـگناینب  باهولادـبع  نب  دـمحم  خیـش  ناگداون  زا  بلغا  هک  هورگ  نیا  یبهذـم ؛ نایارگ  تنـس  هورگ  ج : دـنراد .
هاشداپ ربارب  رد  ناریزو  تأیه  دنراد . هدهع  رب  ار  ییاضق  یشزومآ و  یگنهرف ، ياههناخترازو  يدصت  تاقوا  رتشیب  رد  دنتسه ، وا  هداوناخ 

دعب زور  ات 30  هاش  هدوب و  لوؤسم 
ص:100
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لحم دوشیم و  لیکشت  دهعیلو  ای  هاشداپ  تسایر  هب  هتفه  ره  ناریزو  تأیه  رـضاح  لاح  رد  دنک . وغل  ار  تلود  تأیه  تابوصم  دناوتیم 
. دشابیم مالسلا »  » خاک هدج ، رد  و  همامیلا »  » خاک ضایر ، رد  نآ  هسلج  لیکشت 

قطانم ناریما  ای  نارادناتسا 

روـشک دنتـسه ؛ ریزو  هبترم  اـب  هـک  دنـشابیم  قطاـنم  نآ  ناریما  ناتـسا ، هـقطنم =  ره  رد  ییارجا  ماـقم  نیرتیلاـع  تـلود ، تـئیه  زا  سپ 
نآ ریما »  » ناونع هب  یتنطلس  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ناتسا ، ره  سأر  رد  هاشداپ  يوس  زا  هک  تسا  هدش  میسقت  ناتسا  هدزیس  هب  ناتـسبرع 

. تسا رادروخرب  مات  تارایتخا  زا  دراد ، هدهع  هب  ار  ییارجا  روما  یلک و  تسایس  يارجا  هفیظو  هک  ریما  ددرگیم . بوصنم  هقطنم 

ناتسبرع یمومع  تاسسؤم 

اهنآ و ندومن  هنیزه  یگنوگچ  یتلود و  لاوما  رب  تراظن  دصق  هب  ق ). 1373ه .   ) لاس 1953 رد  ناوید  نیا  یمومع : تابساحم  ناوید  . 1
تامدخ دروم  رد  تراظن  يراذگتسایـس و  نیناوق ، نیودت  هک  يرهـش : تامدخ  ناوید  . 2 دش . سیـسأت  اههناخترازو  یعامتجا  تامدخ 

رد قیقحت  يروشک و  يرادا و  حالـصا  يارب  ق . قباطم 1380ه .  لاس 1964 م  رد  یمادختسا : روما  نامزاس  . 3 دراد . هدهع  رب  ار  يرهش 
روـظنم هـب  دـشابیم ، يداـصتقا  ییاراد و  روـما  ترازو  رظن  ریز  هـک  تالیکـشت  نـیا  یموـمع : راـمآ  هرادا  . 4 دـمآ . دوـجو  هب  روـما  نیا 

. دش سیسأت  صوصخ  نیا  رد  تاعالطا  میظنت  یتیعمج و  يریگرامآ 
ص:101
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یتعنص مهم  زکارم  حلسم ، ياهورین  يارب  اوه  بآ و  بولطم  تاعالطا  شیازفا  يارب  نامزاس  نیا  یسانشاوه : تسیز و  طیحم  نامزاس  . 5
تاوزج و راشتنا  نینچمه  سراف ، جـیلخ  خرـس و  يایرد  روشک و  رد  تسیز  طیحم  ظـفح  يّوج ، روما  رب  تراـظن  يروشک و  ییاـمیپاوه 

یبرع تـئیه   . 6 تسا . هدش  سیـسأت  تاعوبطم  نیا  زا  ناسانـشراک  هدافتـسا  یتلود و  ریاود  رد  هدافتـسا  يارب  روکذـم  روما  رد  تایرـشن 
.7 تسا . هدش  هداهن  ناینب  فرـصم  دـیلوت و  لرتنک  يارب  ق . لاس 1392ه .  رد  هسسؤم  نیا  سییاقملاو :) تافصاوملا   ) درادناتـسا يدوعس 

نتخاس فرط  رب  روشک و  هدنیآ  ياهزاین  تابلاطم و  یمومع و  تامدخ  یسررب  يارب  تالیکشت  نیا  اههنیزه : جراخم و  یمومع  هسـسؤم 
(1) تسا . هدمآ  دوجوب  اهنامتخاس  اههار و  نارمع  هب  طوبرم  تالکشم  عناوم و 

ناتسبرع یعافد  متسیس 

هاشداپ نامرف  تحت  هچرگ  روشک  نیا  یماظن  ياهورین  تسا . يددعتم  ياهنامزاس  ياراد  هدـش و  لیکـشت  ورین  راهچ  زا  ناتـسبرع  شترا 
هدهع رب  ار  ییاوه  دض  يورین  ینیمز و  ییایرد ، ییاوه ، يورین  راهچ  رد  تایلمع  یهدـنامرف  حّلـسم ، ياهورین  داتـس  سییر  یلو  دنتـسه ،

تسایر هک  دشابیم  هللادبع  کلم  ردارب  ناطلس ، ریما  روشک  نیا  عافد  ریزو  دراد .
ص:102
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.3 یسوساج ؛ تاعالطا و  . 2 شزومآ ؛ تایلمع و  . 1 تسا : یلصا  شخب  راهچ  ياراد  لک  داتـس  دراد . هدهع  رب  زین  ار  ییامیپاوه  نامزاس 
تیزکرم هب  یلامـش  . 1 دوشیم : میـسقت  یهدـنامرف  هقطنم  تفه  هب  ناتـسبرع  یماـظن ، رظن  زا  یکیتسجل . یناـسنا و  روما  . 4 یماظن ؛ روما 

هب فئاط  . 6 هدج ؛ تیزکرم  هب  یبرغ  . 5 هنیدم ؛ تیزکرم  هب  هنیدم  . 4 ضایر ؛ تیزکرم  هب  يزکرم  . 3 اهبا ؛ تیزکرم  هب  یبونج  . 2 كوبت ؛
ياـهکنات هناـخپوت ، یهرز ، تازیهجت  ياراد  شیوـخ  هناـگراهچ  ياـهورین  رد  شترا  نارهظ . تیزکرم  هـب  یقرـش  . 7 فئاـط ؛ تیزکرم 

ردژا زادناکشوم ، اهروانـش ، لیتورک ، رگنیتسا ، ياهکشوم  کنات ، دض  ياهحالـس  ییاسانـش ، ياهوردوخ  یهرز ، ياهربرفن  نیگنس ،
ییایرد نارادگنفت  زا  هدوب و  یچاپآ  ياـهرتپوکیله  هتفرـشیپ F15 و F16 و  یگنج  ياهامیپاوه  شکكدی و  نک و  عمج  نیم  نکفا ،

هاش هللادـبع  کلم  تساـیر  هب  ینطو ) سرح   ) یلم دراـگ  کـی  زا  روشک  نیا  شترا ، هناـگراهچ  ياـهورین  رب  هوـالع  تسا . رادروخرب  زین 
هک 55000 دراد  وضع  رفن  زا 75000  شیب  نونکا  یلم  دراگ  تسا . رادروخرب  دنکیم  هرادا  ار  نآ  بعتم »  » شدنزرف نونکا  هک  ناتسبرع 

نیگنس ياهحالس  هب  يزاسون و  ریخا  ياهههد  رد  دراگ  نیا   (1) دنشابیم . لیابق  بلطواد  ياهورین  زا  رفن  لاعف و 20000  وضع  نانآ  رفن 
حالس و رالد  نویلیم  درایلیم و 900  رب 31  غلاب  روشک  نیا  نونکامه  تسا . هدش  زهجم  رتپوکیله  و 
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، يدالیم لاس 2000  رد  تاحیلست  دیرخ  يارب  رالد  نویلیم  درایلیم و 300  رب 7  غلاب  ياهنیزه  فرص  اب  دراد و  رایتخا  رد  یماظن  تازیهجت 
درایلیم شزرا 18  هب  زین  يرگید  یماظن  ياهدادرارق  روشک  نیا  نآ ، رب  هوالع  تفرگ . رارق  ناهج  رد  هحلسا  رادیرخ  ياهروشک  سأر  رد 

: زا تسا  ترابع  نییاپ  هب  یلاع  زا  روشک  نیا  یماظن  تاجرد  تسا . هدومن  دقعنم  اکیرمآ  هژیو  هب  یبرغ  ياهروشک  اب  رالد  نویلیم  و 800 
؛ درگرس دئار =  مود ؛ گنهرس  مّدقم =  مامت ؛ گنهرس  دیقع =  پیترس ؛ دیمع =  رکشلرس ؛ ءاول = دبهپس ؛ قیرف =  دبشترا ؛ لوا =  قیرف 

. زابرس يدنج =  موس و  ناوتس  ثلاث =  مزالم  مود ؛ ناوتس  یناث =  مزالم  مکی ؛ ناوتس  لوا =  مزالم  ناورس ؛ بیقن = 

یجراخ تسایس 

هراشا

نییبت لباق  شخب  جنپ  رد  ناتسبرع  یجراخ  طباور  تسایس و 
: تسا

یبرغ ياهروشک  اب  طباور  فلا .

طباور روشک  نیا  هراومه  يدوعس ، ناتسبرع  لیکشت  نامز  زا 
. تسا هتشاد  اکیرمآ  سیلگنا و  اب  هژیو  هب  یبرغ ؛ لود  اب  یکیدزن  رایسب 

برغ و هب  ناتـسبرع  یجراخ  تسایـس  رتشیب  یکیدزن  داد . اکیرمآ  هب  ار  دوخ  ياج  سیلگنا ، اـب  قیمع  هطبار  مود ، یناـهج  گـنج  زا  سپ 
زا هک  اکیرمآ 

رد برغ  ناهج  ناتـسبرع و  لباقتم  ياهزاین  تسا ؛ هدیـسر  دوخ  دـح  نیرتالاب  هب  ریخا  نارود  رد  داهن ، شرتسگ  هب  ور  لصیف  کلم  نامز 
يژرنا ، هنیمز 
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یـسایس ياههنیمز  رد  ییوسمه  برغ و  ناهج  اب  روشک  نیا  طباور  رتشیب  هچ  ره  قیمعت  میکحت و  بجوم  يژولونکت )  ) ینف شناد  الاک و 
رد اهروشک ، نیا  ناراشتسم  ناصصختم و  زا  دراد و  نپاژ  ناملآ و  هسنارف ، ناتسلگنا ، ياهروشک  اب  یکیدزن  طباور  ناتـسبرع  تسا . هدش 

. دنکیم هدافتسا  دوخ  یماظن  ياهورین  تیبرت  شزومآ و  عیانص و 

قباس يوروش  نیچ و  اب  هطبار  ب .

اب یـسایس  هطبار  داجیا  زا  درـس ، گنج  نارود  مامت  رد  يداحلا ، کلـسم  کی  ناونع  هب  مسینومک  اب  دـیدش  تفلاـخم  لـیلد  هب  ناتـسبرع 
رد يرایسب  ياهتیلاعف  هیکرت ، تازاوم  هب  ناتسبرع  درس ، گنج  نایاپ  يوروش و  یشاپورف  زا  سپ  درک . يراددوخ  مسیلایـسوس  هاگودرا 

نیا رد  تیباـهو  ياههشیدـنا  راـشتنا  نآ  فدـه  نیرتمهم  هک  دومن  زاـغآ  قباـس ، يوروـش  هتفاـی  لالقتـسا  هزاـت  ِناملـسم  ياـهيروهمج 
، هیـسور زا  ناتـسبرع  هجراخ  ریزو  ریخا  رادـید  یپ  رد  تسا ؛ هداهن  شرتسگ  هب  ور  زین  هیـسور  اب  ناتـسبرع  طباور  نینچمه  تساـهروشک .

درگلاس نیمداتفه  تبـسانم  هب  يرانیمـس  وکـسم  رد  ًاریخا  دیدرگ و  لیکـشت  روشک  ود  كرتشم  ياهيراکمه  كرتشم  نویـسیمک  نیلوا 
. دزاسیم رگهولج  ار  طباور  حطس  ياقترا  رد  ینیون  زادنامشچ  هک  دش  رازگرب  قباس  يوروش  زا  لصیف  کلم  رادید 

ص:105

قباس يوروش  نیچ و  اب  هطبار  www.Ghaemiyeh.comب . ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهالاک يور  هب  دوخ  قنور  رپ  رازاب  ندوشگ  ریخا و  ياـهلاس  رد  دُربناـیم  ياـهکشوم  زا  یخرب  دـیرخ  مغریلع  نیچ ، اـب  طاـبترا  رد 
. تسا هتفاین  اقترا  یبسانم  رایسب  حطس  هب  طباور  روشک ، نآ  تمیق  نازرا 

یمالسا ياهروشک  ناگیاسمه و  اب  طباور  ج .

هطلس هنایمرواخ ، هقطنم  رد  رترب  تردق  بسک  یبرغ ، ياهروشک  تسایس  اب  ییوسمه  نآ ، هعـسوت  زا  يریگولج  مسیـسکرام و  اب  تیدض 
ناهج هقطنم و  ياهروشک  اب  طابترا  رد  ناتـسبرع  یجراخ  تسایـس  فادـها  زا  تیباهو ، نییآ  جـیورت  ناملـسم و  ياهروشک  رب  یگنهرف 
نیمه ساسا  رب  دوشیم . لابند  مالـسا  ناهج  رواجم و  ياهروشک  اب  جنـشت  ینمـشد و  شهاک  ارادـم ، بذـج ، شور  اـب  هک  تسا  مالـسا 

جراخم هدومن و  تیامح  اهروشک ، رد  یباهو  کلسم  نارادفرط  زا  ناتـسبرع  اهتلود ، هب  یمـسر  ياهکمک  رب  هوالع  هک  تسا  تسایس 
مازعا تیبرت و  للجم ، دـجاسم  تخاس  یبهذـم  روما  هنیمز  رد  هک  تسا  تسایـس  نیمه  ساسا  رب  دـنکیم . تخادرپ  ار  اهنآ  ياهتیلاعف 
ساسا رب  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  الاب  رایـسب  ناگرامـش  رد  یبهذـم  بتک  نآرق و  راـشتنا  پاـچ و  کلـسم ، یباـهو  تاـعامج  همئا 

ياهزاین تلع  هب  یناتیروم  لاگنس و  یلام ، رجین ، داچ ، شکارم ، یلاموس ، ریظن  ییاقیرفآ ؛ ناملسم  ياهروشک  � هک : تسا  تسایس  نیمه 
تـسخن ناتـسبرع  تیوک ، هب  قارع  زواـجت  نارحب  رد   � دـننکیم . تفایرد  نازرا  تفن  ای  دـنرادروخرب و  ناتـسبرع  ياـهکمک  زا  یلاـم 

رد یلو  تفرگ  شیپ  رد  ار  تیوک  قارع و  نیب  فالتخا  لح  نارحب و  لرتنک  تسایس 
ص:106
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نایرج رد   � (1) تفرگ . هدهع  رب  ار  شایبرغ  نانامیپمه  اکیرمآ و  یشکرکشل  هنیزه  مظعا  تمسق  هتفرگ ، عضوم  قارع  ربارب  رد  تیاهن 
جیلخ گنج  رد   � درک . تیامح  اتدوک  میژر  زا  یبرغ  ياهروشک  اب  ییوسمه  رد  یناملراپ ، تاباختنا  رد  ریازجلا  ناملـسم  مدرم  يزوریپ 
عطق رب  هوالع  يدوعـس  میژر  دییارگ و  تماخو  هب  روشک  ود  نیا  طباور  مادص ، زا  نمی  تیامح  لیلد  هب  تیوک ، هب  قارع  شروی  سراف و 

رب نمی  اب  دوخ ؛ هیاسمه  روشک  دـنچ  اب  ناتـسبرع  تسا  ینتفگ  درک . جارخا  ناتـسبرع  زا  ار  روشک  نآ  نارگراک  نمی  هب  دوخ  ياهکمک 
تافالتخا ياراد  یبظوبا  هحود ـ  هارگرزب  عطق  رـس  رب  رطق  اب  نیبانیب ، فرطیب  قطانم  رـس  رب  قارع  تیوک و  اب  نازیج ، نارجن و  هقطنم  رس 

. تسا هدـش  لـح  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـیدج  ياـهنامیپ  وگتفگ و  قیرط  زا  رگید  ياـهروشک  هدرتـسگ  شـالت  اـب  هک  تسا  هدوب  يزرم 
نیا داد . نایاپ  روشک  ود  كرتشم  ینالوط  زرم  رس  رب  نیرید  مهبم  يزرم  تافالتخا  هب  قارع ، اب  يدادرارق  یط  لاس 1981 م . رد  ناتسبرع 

. دنتشادن مهافت  هاگ  چیه  یتدیقع  یسایس و  ياههنیمز  رد  دادغب  ضایر و  هک  تفرگیم  تروص  یلاح  رد  قفاوت 
ص:107

قارع و ًاصوصخ  برع  ناهج  داصتقا  هب  هدراو  تاراسخ  یلو  دـش  مامت  رالد  دراـیلیم  دودح 60  ناتـسبرع  يارب  گنج  نیا  ياههنیزه  - 1
ياهروشک رگید  رب  يرایسب  ياههنیزه  ناریو و  ار  قارع  تیوک و  داصتقا  يانب  ریز  گنج  نیا  اریز  دوب ، رالد  درایلیم  رب 620  غلاب  تیوک 

، يرخف دـمحم  ناتـسبرع ، . ) دـیدرگ زین  راوجمه  ياـهروشک  هجدوب  يرـسک  بجوـم  دـنک و  ار  اـهنآ  يداـصتقا  دـشر  لـیمحت و  هقطنم 
(. ص46
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هدمآ دیدپ  یمالسا  ياهروشک  ناگیاسمه و  هب  تبسن  ناتسبرع  ياهتسایس  رد  یتارییغت  ربماتپـس ، هثداح 11  زا  سپ  تسا  رکذ  هب  مزـال 
. تسا

نیطسلف هلأسم  اب  طابترا  رد  د .

زا شیب  دومن و  تکرش  بارعا  یتفن  میرحت  رد  لیئارـسا  بارعا و  گنج 1973  زا  سپ  نیطـسلف ، مدرم  نامرآ  زا  تیامح  رد  روشک  نیا 
ندروآ رد  قیلعت  هب  يارب  دـیوید ، پمک  هدـهاعم  ياـضما  زا  سپ  درک و  کـمک  ههبج  مدـقم  طوطخ  ياـهروشک  هب  رـالد  دراـیلیم  کـی 

رییغت ار  دوخ  تسایس  جیردت  هب  لصیف ، کلم  ندش  هتشک  زا  سپ  یلو  دومن  رایـسب  شالت  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  رد  رـصم  تیوضع 
حرط دهف  کلم  هک  نآ  ات  داد 

شریذـپ اب  هدـشن ، ینیب  شیپ  سدـق  رگلاغـشا  میژر  تادـهعت  ماجنا  تهج  ینیمـضت  هنوگچـیه  هک  حرط  نیا  رد  دومن . هئارا  ار  ياهدام   8
یلو تفرگ  رارق  ییانتعا  یب  دروم  هیلوا ، لحارم  رد  حرط  نیا  هچرگ  تسا ؛ هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  نآ  لیئارـسا ، بصاغ  میژر  اب  هرکاذم 

. تفای ققحت  سدق  رگلاغشا  میژر  اب  یمسر  هرکاذم 

یمالسا يروهمج  اب  هطبار  ه . 

هدوشگ ناتسبرع  رد  ناریا  ترافـس  ش . لاس 1309ه .  رد  ددرگیمرب . ش . هب 1307ه .  يدوعس  ناتسبرع  ناریا و  طابترا  يرارقرب  هنیـشیپ 
. دیدرگ بوصنم  ناتسبرع  رد  هتیدورکآ  ناریا  ریفس  ناونع  هب  رصم  رد  ناریا  ریفس  ش . لاس 1322ه .  ات  لیطعت و  لاس 1314  رد  یلو  دش 

زا یکی  مادعا  نینچمه  يدوعس  عابتا  اب  یناریا  نایجاح  يریگرد  تلع  هب  لاس  نیا  رد 
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تین نسح  تـئیه  رفـس  زا  سپ  ش .  . لاس 1326ه رد  دـیدرگ . عطق  ًالماک  روشک  ود  یـسایس  طاـبترا  رگید ، ياهثداـح  رد  یناریا  جاـجح 
ود نایم  ییاههمانقفاوت  سپ  نآ  زا  دـیدرگ . راـک  هب  لوغـشم  ناتـسبرع  رد  هتیدورکآ  تروص  هب  رـصم  رد  ناریا  ریفـس  هراـبود  ناتـسبرع ،

نیلوا يرازگرب  اب  یلو  دوب  يداع  طباور  تسخن  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  تشاد . دوجو  ییاهيراکمه  کپوا  لیاسم  رد  اـضما و  روشک 
ش. لاس 1363ه .  رد  تفای . لزنت  رادراک  حطس  ات  دش و  هریت  تدش  هب  طباور  یلیمحت  گنج  عورش  اب  دییارگ و  يدرـس  هب  تئارب  مسارم 
رد ناتـسبرع  مادقا  اما  تفای ، دوبهب  یکدنا  طباور  يدوعـس ، هدش  هدوبر  يامیپاوه  هثداح  هب  نداد  نایاپ  رد  ناریا  تبثم  تامادـقا  لیلد  هب 

ناتسبرع ش ،  . لاس 1366ه رد  یناریا  جاجح  زا  نت  دودح 400  تداهش  اب  درک . هریت  مه  زاب  ار  هطبار  لاس 1365  رد  تفن  تمیق  شهاک 
، تیوک هب  قارع  زواـجت  رد  ناریا  یلوـصا  يریگعـضوم  همانعطق 598 و  شریذـپ  درک . عطق  هبناـج  کـی  روط  هب  ار  ناریا  اـب  دوخ  طـباور 
رد روشک  ود  ياههناخترافـس  نآ  یپ  رد  دومن و  يدـیدج  هلحرم  دراو  يدالیم   1991 ش . لاس 1369 ه .  زا  ار  ناتـسبرع  ناریا و  طباور 

نیا رد  دـیمان ؛ رتـهب  طـباور  يزاـسهنیمز  ییادزشنت و  هلحرم  ناوتیم  ار  ات 1376  لاـس 1370  زا  دـندش . هدوشگ  لاـس 1370  نیدرورف 
هللادبع کلم  تقفاوم  بلج  اب  تسناوت  دنتشاد و  یساسا  مهم و  رایسب  شقن  تقو ، روهمج  سییر  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  بانج  هلحرم 

يروهمج تسایر  دوب ، ناتسبرع  دهعیلو  تقو  نآ  هک 
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کلم رادـید  نارهت و  رد  لاـس 1376  رد  یمالـسا  سنارفنک  يرازگرب   (1) دـنناسرب . بیوصت  هب  ار  یمالـسا  سنارفنک  رب  ناریا  یمالـسا 
ددعتم ياههمان  تقفاوم  داقعنا  دـعب  هلحرم  رد  یمالـسا و  سنارفنک  رد  شروضح  هیـشاح  رد  يو  یـسایس  تارکاذـم  نارهت و  زا  هللادـبع 

رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  سییر  یمتاخ  ياقآ  ترفاسم  تخاس . رتکـیدزن  ار  ناتـسبرع  ناریا و  طـباور  یتینما ، یـسایس و  يداـصتقا ،
، طباور حطس  ندرب  الاب  رد  روشک  ود  يارزو  زا  یخرب  رفـس  ناریزو و  ياروش  مود  نواعم  زیزعلادبع  نب  ناطلـس  ریما  رادید  لاس 1378 و 

. دیشخب اقترا  يدایز  دح  ات  ار  روشک  ود  طباور  هدنیآ  زادنامشچ  دومن و  افیا  یمهم  رایسب  شقن 

هصالخ

لماش نوناق ؛ هس  نیودت  بهاوم  زا  دـهف  کلم  نامرف  هب  ق . لاس 1412ه .  رد  دیامنیم ، یفرعم  دوخ  یساسا  نوناق  ار  نآرق  هک  ناتـسبرع 
هب هوق  هس  ياراد  روشک  نیا  یـساسا ، نوناـق  لصا 24  قبط  رب  دـش . رادروخرب  یتلایا  قطانم  نوناق  اروش و  سلجم  نیناوق  یـساسا ، نوناـق 

يانبم رب  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  هوق  هس  نیا  هننقم ؛ هوق  هیرجم و  هوق  هیئاضق ، هوق  تسا : راوتـسا  هوق  هس  رب  تلود  ياوق  : » تسا لـیذ  حرش 
: زا دنترابع  ناتـسبرع  رد  تردـق  ناکرا  دـشابیم ». اوق  نیا  مامت  عجرم  هاشداپ  دـنروآیم و  لمع  هب  یگنهامه  نیناوق ، رگید  نوناق و  نیا 

ياروش  ب . هاشداپ ؛ فلا .
ص:110
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عجارم دراد . هدـهع  رب  ار  ییاـضق  متـسیس  هرادا  يرتـسگداد )  ) لدـع ترازو  ناتـسبرع ، روشک  رد  هناـگ . هس  ياوـق  ج .  مکاـح ؛ نادـناخ 
؛[  زییمتلا ۀـمکحم  فانیتسا ]  یلاع  هاگداد  ب . یلعالا ؛[  ءاضقلا  سلجم  ییاضق ]  یلاع  ياروش  فلا . زا : دـنترابع  هناخترازو  نیا  ییاضق 

روـشک رد  هّیـصخشلا .[  لاوحـألل  ۀـصاخلا  ۀـمکحملا  صاـخ ]  هاـگداد  ه .  هیزوـجلا ؛[  ۀـمکحم  هژیو ]  هاـگداد  د . یموـمع ؛ هاـگداد  ج .
تردـق نیرتیلاـع  هاـش ، زا  سپ  دراد . هدـهع  رب  ار  يریزو  تسخن  تسپ  تسا و  ناریزو  تـئیه  هـیرجم و  هوـق  سییر  هاـشداپ  ناتـسبرع ،

؛ اهتارکونکت هورگ  ب . ناگدازهاش ؛ هورگ  فلا . دناهتفای : لیکـشت  هتـسد  هس  زا  ناریزو  تأیه  ياضعا  دشابیم . ناریزو  تأیه  ییارجا ،
ناتـسبرع روشک  . دنـشابیم قطانم  نآ  ناریما  هقطنم ، ره  رد  ییارجا  ماقم  نیرتیلاع  تلود ، تئیه  زا  سپ  یبهذم . نایارگتنـس  هورگ  ج .

هقطنم نآ  ریما »  » ناونع هب  یتنطلـس  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ناتـسا ، ره  سأر  رد  هاشداپ  يوس  زا  هک  تسا  هدش  میـسقت  ناتـسا  هدزیـس  هب 
، یمادختسا روما  نامزاس  يرهش ، تامدخ  ناوید  یمومع ،  تابساحم  ناوید  زا : دنترابع  ناتسبرع  یمومع  تاسـسؤم  ددرگیم . بوصنم 

یمومع هسـسؤم  سییاقملاو ، ) تافـصاوملا   ) درادناتـسا يدوعـس  یبرع  تئیه  یـسانشاوه ، تسیز و  طیحم  نامزاس  یمومع ، رامآ  هرادا 
تفه هب  ناتـسبرع  یماظن ، رظن  زا  تسا . يددـعتم  ياهنامزاس  ياراد  هدـش و  لیکـشت  ورین  راهچ  زا  ناتـسبرع  شترا  اههنیزه . جراـخم و 

دوشیم : میسقت  یهدنامرف  هقطنم 
ص:111
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هب یبرغ  . 5 هنیدم ؛ تیزکرم  هب  هنیدـم  . 4 ضاـیر ؛ تیزکرم  هب  يزکرم  . 3 اـهبا ؛ تیزکرم  هب  یبونج  . 2 كوبت ؛ تیزکرم  هب  یلامـش  . 1
تازیهجت ياراد  شیوـخ  هناـگراهچ  ياـهورین  رد  شترا  نارهظ . تیزکرم  هب  یقرـش  . 7 فئاـط ؛ تیزکرم  هب  فئاـط  . 6 هدـج ؛ تیزکرم 

، لیتورک رگنیتسا ، ياهکشوم  کنات ، دـض  ياهحالـس  ییاسانـش ، ياهوردوخ  یهرز ، ياهربرفن  نیگنـس ، ياهکنات  هناخپوت ، یهرز ،
یچاپآ ياهرتپوکیله  هتفرـشیپ F15و F16 و  یگنج  ياهامیپاوه  شکكدـی و  نک و  عمج  نیم  نکفا ، ردژا  زادـناکشوم ، اـهروانش ،

: زا تسا  ترابع  نییاپ  هب  یلاع  زا  روشک  نیا  یماظن  تاجرد  تسا . رادروخرب  زین  ییایرد  نارادگنفت  زا  هدوب و 
؛ درگرس دئار =  مود ؛ گنهرس  مّدقم =  مامت ؛ گنهرس  دیقع =  پیترس ؛ دیمع =  رکشلرس ؛ ءاول = دبهپس ؛ قیرف =  دبشترا ؛ لوا =  قیرف 
طباور تسایس و  زابرـس . يدنج =  موس و  ناوتـس  ثلاث =  مزالم  مود ؛ ناوتـس  یناث =  مزالم  مکی ؛ ناوتـس  لوا =  مزالم  ناورـس ؛ بیقن = 

اب طباور  ج . قباس ؛ يوروش  نیچ و  اب  هطبار  ب . یبرغ ؛ ياـهروشک  اـب  طـباور  فلا . تسا : نییبت  لـباق  شخب  جـنپ  رد  ناتـسبرع  یجراـخ 
. یمالسا يروهمج  اب  هطبار  ه .  نیطسلف ؛ هلأسم  اب  طابترا  رد  د . یمالسا ؛ ياهروشک  ناگیاسمه و 
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ییامزآدوخ

، هاگیاج . 3 دـیهد . حرـش  هدرب و  مان  ار  ناتـسبرع  رد  تردـق  ناـکرا  . 2 دیهد . حیـضوت  ار  ناتـسبرع  یـساسا  نوناق  نیودـت  یگنوگچ  . 1
. دیهد حرـش  ار  کی  ره  هدرب و  مان  ار  ناتـسبرع  هییاضق  هوق  ییاضق  عجارم  . 4 دیهد . حرش  ار  ناتـسبرع  هناگ  هس  ياوق  درکلمع  فیاظو و 

یعافد متسیس  . 7 دـیهد . حرـش  ار  کیره  هدرب و  مان  ار  ناتـسبرع  یمومع  تاسـسؤم  . 6 دـیهد . حرـش  ار  هیرجم  هوق  اب  طـبترم  عجارم  . 5
یجراخ طباور  مسق  جنپ  . 8 دیهد . حیـضوت  ناتـسبرع  یماظن  تاجرد  شترا و  تاناکما  ناسبرع ، یماظن  قطانم  تیروحم  اب  ار  ناتـسبرع 

دیهد . حیضوت  ار  کی  ره  هدرب و  مان  ار  ناتسبرع 
ص:113
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ناتسبرع یبهذم  تالیکشت  موس : شخب 

هراشا

ناتسبرع یبهذم  تالیکشت 

مهن سرد 

هراشا

ناتسبرع یبهذم  تالیکشت 
ار ناتـسبرع  رد  مکاح  یبهذـم  حانج  ناتـسبرع و  رد  نید  ذوفن  یگنوگچ  سرد ـ :  نیا  هعلاـطم  اـب  دوریم  راـظتنا  یـشزومآ  ياهفدـه 

یبهذم ياه  نامزاس  مینادب ـ . ار  اهنآ  يریگلکـش  هوحن  ناتـسبرع و  ینید  خیرات  رد  بهاذم  عاونا  مینادب ـ . ار  تیباهو  هنیـشیپ  مینادب ـ .
. میسانشب ار  یبهذم  روما  هب  هتسباو  ياهنامزاس  میسانشب ـ . ار  یمالسالا  ملاعلا  هطبار  نامزاس  هب  هتسباو  تاسسؤم  میسانشب ـ . ار  ناتسبرع 

ص:114
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یبهذم و ياهنامزاس  تیباهو و  هنیشیپ  ناتسبرع ، رد  نید  شقن  نوچ  يدراوم  هب  ناتسبرع  یبهذم  تالیکـشت  ناونع  لیذ  سرد ، نیا  رد 
دنترابع اهنامزاس  نیا  مینکیم ، یفرعم  ار  یبهذم  لئاسم  اب  طبترم  ياهنامزاس  زا  کی  ره  میزادرپیم و  ناتسبرع  یبهذم  روما  هب  هتسباو 

ياهنامزاس رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامزاس  یمالـسالا ، ملاعلا  ۀـطبار  نامزاس  املعلا ،[  رابک  تئیه  گرزب ]  ياملع  ناـمزاس  زا :
کلم نآرق  پاـچ  عـمتجم  جـحلا ، ثاـحبأل  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداـخ  دـهعم  جاـجح ، ییاـمنهار  یلم  هسـسؤم  ) یبهذـم روـما  هب  هتـسباو 

(. یبهذم ناربهر  ینید و  ياههزوح  هبعک و  هدرپ  تفاب  هاگراک  ، دهف

ناتسبرع رد  نید  شقن  . 1

رب روشک  نیا  دـنکیم . افیا  یـساسا  شقن  نآ  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، عاضوا  رد  هتـشاد ، يدایز  ذوفن  ناتـسبرع  مدرم  نایم  رد  نید 
مالـسا زا  ریغ  ینید  چـیه  دـنوشیم . ارجا  نآ  رد  زین  تاریزعت  صاـصق و  نوچ  ینیناوـق  دوـشیم ؛ هرادا  یمالـسا  تعیرـش  رهاوـظ  ساـسا 

ار یمالـسا  ماکحا  یمومع ، ياههناسر  درادـن . دوجو  نآ  رد  هسینک و ...  اسیلک ، نوچمه  یمالـسا  ریغ  یبهذـم  نکاـما  تسین و  هتفریذـپ 
دوشیم . يریگولج  ینید  نوؤش  فالخ  همانرب  نخس و  هنوگ  ره  شخپ  رشن و  زا  هدومن ، جیورت  غیلبت و 

ص:115
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. دنتسه رادروخرب  ناتسبرع  هعماج  تموکح و  رد  يدایز  رایسب  شقن  تردق و  زا  نایارگ ، تنس  یبهذم و  حانج 
یلبنح و بهذم  وریپ  دجن  مدرم  رتشیب  دوشیم ؛ هرادا  تیباهو  بهذـم  ساسا  رب  روشک  و  دنـشابیم ؛ ننـست  لها  زا  روشک  نیا  مدرم  رثکا 

يارآ تاداقتعا و  لوصا  رب  رتشیب  هک  باهولادـبع  نبدـمحم  نییآ  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  دـنابهذم و  یکلام  رتشیب  زاـجح  هقطنم 
زا یهجوت  لباق  ًاتبـسن  دادـعت  هیقرـشلا  هقطنم  هرونم و  هنیدـم  رهـش  رد  تفای . راشتنا  دـجن  مدرم  نایم  رد  ادـتبا  درکیم ، هیکت  یلبنح  یهقف 

يدیز زین  ناتسبرع  میقم  ياهینمی  زا  یشخب  دنراد . دوجو  هیلیعامسا  زا  یهورگ  زین  نارجن  ریـسع و  رد  دننکیم و  یگدنز  هیماما  نایعیش 
. دنتسه بهذم 

تیباهو هنیشیپ   . 2

هچراپکی دـحتم و  ار  یمالـسا  هعماج  تدـحو ، هب  ناناملـسم  ناوخارف  اب  داهن ، ار  مالـسا  ناینب  هک  نآ  زا  دـعب  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 
رد تسخن  دیدرگ . یمالسا  فلتخم  بهاذم  شیادیپ  بجوم  یهقف  يداقتعا و  یـسایس ، لئاسم  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  اما  تخاس ؛

دادقم و رذوبا و  ناملس  سابع ، نبا  نوچمه  هباحص  ناگرزب  زا  یهورگ  . 1 تفرگ : لکش  هشیدنا  يأر و  ود  ص )  ) ربمایپ ینیشناج  دروم 
ربماـیپ نیـشناج  هفیلخ و  ار  ع )  ) یلع ترـضح  ددـعتم ، عضاوم  رد  ص)  ) ربماـیپ حیرـصت  مخ و  ریدـغ  هعقاو  هب  دانتـسا  اـب  مدرم  زا  ياهدـع 

. دندش هدیمان  هعیش » ، » هشیدنا نیا  نابحاص  دنتسنادیم .
ص:116
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یلع ماما  نامثع ، رمع ، رکبابا ،  ) دـنتفای تسد  تموکح  هب  هک  نانآ  مدرم ، تعیب  هفیقـس و  ياروش  يأر  هب  دانتـسا  هب  ياهدـع  ربارب ، رد  . 2
بجوم هک  یـسایس  رگید  لماع  دـنتفرگ . مان  تعامج » تنـس و  لـها   » يأر نیا  ناگدـنراد  دـندومن . یفرعم  ص )  ) ربماـیپ هفیلخ  ار  (ع ) )

رفک ار  نآ  جراوخ  هک  دوب  هیواعم  اب  گنج  رد  ع )  ) یلع ماما  يوس  زا  تیمکح  شریذپ  دـش ، جراوخ »  » مان هب  يرگید  هورگ  يریگلکش 
نیرتلدـتعم زا  یکی  زا  یکدـنا  اهنت  دـندش و  ضرقنم  یمالـسا  هعماج  نایم  رد  هورگ  نیا  فلتخم  تاـنایرج  هناتخبـشوخ  دـندومن . یقلت 

، رایتخا ربج و  نوچ  یلئاـسم  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  زا  قوف ، یـسایس  لـماوع  رب  نوزفا   (1) دندنام . یقاب  هیـضابا »  » مان هب  نآ  تانایرج 
نخس و زا  نایعیش  ثحابم ، هنوگ  نیا  رد  دش ؛ عقاو  وگتفگ  ثحب و  دروم  دنوادخ  تافص  یهلا و  مالک  ندوب  میدق  ای  ثداح  ردق ، اضق و 

ياهنارادم لقع  رکفت  زرط  ادتبا  دمآ : دیدپ  یتوافتم  یمالک  بهاذم  تنس ، لها  نایم  رد  یلو  دندومنیم  يوریپ  ربمایپ : تیب  لها  تیاده 
هدیمان هلزتعم »  » اهدعب رّکفت  زرط  نیا  ناگدـنراد  دـنتخادرپیم . رظن  راهظا  ثحب و  هب  يداقتعا  لئاسم  رد  رکفت  لمأت و  اب  هک  دـمآ  دوجوب 

شور یمالک و  ياهوگتفگ  ربارب  رد  دـندمآ . دوجو  هب  زین  هیمهج و ... دـننام  یمالک  رگید  ياـههورگ  تاـثحابم ، نیا  لـالخ  رد  دـندش .
شسرپ  هتساخرب ، تفلاخم  هب  دنتشگ ، فورعم  ثیدح » لها   » هب هک  ناثِّدحم  زا  ياهدع  قوف ، هنارادم  لقع 

ص:117

ص25. يرهطم ، دیهش  نافرع  مالک و  یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  - 1
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. دندومن یفرعم  ثیدح »  » ار قح  تخانش  رایعم  اهنت  هتسناد ، اوران  ار  دیاقع  دروم  رد  یمالک  ثحب  رکفت و  هشیدنا و  هنوگ  ره  تعدب و  ار 
یمـالک ياـههقرف  در  رد  هک  درب  ماـن  ار  لـبنح » نب  دـمحا   » يو زا  رتمهم  و  یمراد » دیعـس  نب  ناـمثع   » زا ناوتیم  ناثِّدـحم  نیا  سأر  رد 

ینـالقع و لـمأت  لـیلحت و  هنوگره  ییاور ، نوـتم  رهاـظ  رب  هیکت  ییارگثیدـح و  موزل  رب  دـیکأت  اـب  هدرب ، ملق  هب  تسد  هیمهج  هلزتـعم و 
زا يرایـسب  زین  هقف  هنیمز  رد  دنداد و  هعـسوت  ار  دوخ  راک  هرتسگ  جیردت  هب  ثیدح  لها  دـندومن . مالعا  عونمم  ار  ثیداحا  رد  يزرودرخ 

يارب ییایادـه  هک  دوب  یـسابع  لکوتم  نایلبنح ، عفادـم  اهنت  یـسابع ، يافلخ  ناـیم  رد  تسا  ینتفگ  دـندیورگ . لـبنح  نب  دـمحا  هب  مدرم 
یمالک بتکم  دش و  ادج  هلزتعم  زا  يرعـشا  نسحلاوبا  اهدعب  دومن . رایـسب  یهارمه  یلدـمه و  ثیدـح  لها  اب  داتـسرف و  لبنح  نب  دـمحا 

رد یمالک  يوگتفگ  هثحابم و  هنوگره  نانچمه  هک  هلبانح  . 1 دندش : میـسقت  هورگ  ود  هب  ثیدح  لها  سپ  نآ  زا  داهن . ناینب  ار  هرعاشا » »
رد تایاور  رهاوظ  زا  يوریپ  رب  دنتـسنادیم  زیاـج  ار  یمـالک  ياـهوگتفگ  هک  نایرعـشا  . 2 دنتـسنادیم . اوران  مارح و  ار  تاداـقتعا  هنیمز 

دیدپ زین  یعفاش  یکلام و  یفنح  یهقف ؛ بتکم  هس  هلبانح ، یهقف  بتکم  رانک  رد  رگید  يوس  زا   (1) دندیزرویم . دیکأت  يداقتعا  لیاسم 
بتکم رد  هفینحوبا  یلو  دومن ، مالعا  عونمم  اوران و  ار  نید  لوصا  رد  یلقع  ياهثحب  هلبانح  نوچمه  سنا ، نب  کلام  دمآ .

ص:118

.25 ص10 -  يرهطم ، دیهش  یهلا  لدع  ص56 ؛ نامه ، - 1
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. تفرگ رارق  ثیدح  لها  تالمح  نیرتدیدش  دروم  يور  نیدب  تخادرپیم . یهقف  ماکحا  طابنتسا  هب  يأر  سایق و  رب  هیکت  اب  دوخ  یهقف 
یتسـس فعـض و  هب  نایلبنح  دنتفای و  هبلغ  رگید  ياههشیدنا  رب  یمالک  رظن  زا  یـسابع ، نامکاح  تیامح  اب  هژیو  هب  نایرعـشا »  » جیردت هب 
نایلبنح سییر  يراهبرب »  » يرمق يرجه  مراـهچ  نرق  رخاوا  رد  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  نارادـفرط  زین  یهقف  رظن  زا  مک  مک  دـندییارگ و 

دادغب
رارقتسا نوچ  يدیاقع  رگد  راب  تایاور ، تایآ و  رهاوظ  رب  هیکت  اب 

ع)  ) نیسح ماما  رب  يرگهحون  عنم و  ار  روبق  ترایز  یهقف ، رظن  زا  تخاس و  هدنز  ار  تمایق  زور  رد  ندش  هدید  یسرک و  زارف  رب  دنوادخ 
رد یـضارلا »  » هفیلخ يوس  زا  ياهیعالطا  رودـص  بجوم  تخیگنارب و  ار  مدرم  اـملع و  مشخ  یبلاـطم ، نینچ  راـهظا   (1) دـناوخ . اوران  ار 

نودب درم و  اجنامه  رد  دش و  ناهنپ  ینز  هناخ  رد  يو  سپ ، نآ  زا  يزوجلا  نبا  هتـشون  ربارب  دـیدرگ . وا  نارای  خـیبوت  دـیاقع و  یتسردان 
متفه نرق  رخاوا  رد  هک  نآ  ات  دنتفر  نایم  زا  جیردت  هب  نایلبنح   (2) دندرپس . كاخ  هب  دنداد و  لسغ  ناکم  نامه  رد  ار  وا  نامدرم  عالطا 
دیاقع ًاددجم  دنتشاد و  زاربا  يراهبرب »  » اب ناسمه  یتایرظن  ءارآ و  هیزوجلا ،» میق  نبا   » شدرگاش سپس  و  هیمیت » نبا   » متـشه نرق  لیاوا  و 

دروم  رد  دوخ  رظن  مالعا  زا  سپ  زین  هیمیت  نبا  دندرک . ایحا  يرتشیب  تدش  اب  ار  ثیدح  لها 
ص:119

ص248. ج6 ، ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
ص32. ج6 ، هیوبنلا ، ۀنسلا  جاهنم  - 2
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رد دـیدرگ و  هجاوم  ناملـسم  ناملاع  يوس  زا  یتخـس  تفلاخم  اب  دومنیم ، یعادـت  ار  ادـخ  ندوب  مسج  تقیقح  رد  هک  دـنوادخ  تافص 
وا یهقف  يأر  يدـنچ ، زا  سپ  یلو  دومن . هبوت  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  فرح  ناشیا ، لالدتـسا  ندینـش  زا  سپ  املع و  روضح  رد  ياهسلج 

فلتخم ياههقرف  تیاکـش  یمومع و  تفلاخم  لیلد  هب  تخیگنارب و  ار  ناگمه  مشخ  رگید  راب  درک ، مـالعا  دنـسپان  يرما  ار  تراـیز  هک 
يأر و ییارگیفلـس و  تـضهن  رگد  راـب  يو  زا  سپ   (1) تفر . ایند  زا  اج  نامه  رد  داـتفا و  نادـنز  هب  رـصان  کـلم  روتـسد  هب  یمالـسا ،

نایلبنح هشیدنا 
نب دمحم   » يرجه مهدزاود  نرق  رد  هک  نآ  ات  تشاذگ  لوفا  هب  ور 

نب دـمحم  هک  دومن  قفاوت  تسب و  ناـمیپ  دوعـس  لآ  دـج  دوعـس  نب  دـمحم  هیعرد  ریما  اـب  تفرگ (2) و  یپ  ار  راـکفا  نآ  باـهولا » دـبع 
هب نآ  خیرات  هک  دنریگ  هدهع  رب  ار  تموکح  تیریدم  یسایس و  يربهر  دوعـس ، لآ  ّدج  دوعـس  نب  دمحم  یبهذم و  يربهر  باهولادبع ،

. دش هئارا  مود  سرد  رد  لیصفت 

ناتسبرع یبهذم  ياهنامزاس   . 3

هراشا

، یمالسا نوؤش  فاقوا ، ترازو  ناتسبرع ، یتموکح  تالیکشت  رد 
ص:120

ص57. ج1 ، هطوطب ، نبا  هلحر  - 1
؛ یناحبـس رفعج  هللا  تیآ  تیباـهو ، نییآ  و 236 ؛ ص235  ج10 ، هعیرذـلا ، هب : دوش  عوـجر  تیباـهو  نییآ  زا  رتـشیب  تاـعالطا  يارب  - 2

تاهبـش خـساپ  یباهو و  هقرف  یمیهاربا ؛ نیـسح  دـمحم  نایباهو ، دـیاقع  رب  ون  یلیلحت  ینانـشآ ؛ يدـمحم  یلع  دـقن ، يوزارت  رد  تیباهو 
 ... یناحور و بیبح  تیباهو ، یعقاو  هرهچ  یهیقف ؛ رغصا  یلع  نایباهو ، ینیوزق ؛ نسح  دمحم  دیس  همالع  اهنآ ،
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رد ینید  يربهر  یلو  دنزادرپیم . یبهذم  روما  ماجنا  هب  هدـش و  سیـسأت  یبهذـم  روما  ماجنا  يارب  رگید  ياهنامزاس  و  داشرا ، توعد و 
: دناهتفای ناماس  لیذ ، ياهنامزاس  رد  ناتسبرع 

خیش لآ  نادناخ  فلا .

باهولادبع نب  دمحم  خیـش  رایتخا  رد  ییاضق  یگنهرف و  یبهذم  روما  دوعـس ، لآ  نادناخ  باهولادبع و  نب  دمحم  هیلوا  قفاوت  ساسا  رب 
هاگیاج تیعقوم و  دـنوشیم  هدـیمان  خیـش » لآ   » وا هفیاط  ناـگداون  نادـنزرف و  هک  تهج  نیمه  هب  دـشابیم . يو  ناـگداون  نادـنزرف و  و 

. دنراد تیباهو  ینید  يربهر  رد  یصاخ 

 ] املعلا رابک  تئیه  گرزب ]  ياملع  نامزاس  ب .

زارط ياملع  زا  نت  زا 21  بکرم  دوشیم و  هرادا  روشک  لـک  یتفم  تساـیر  هب  هک  دراد  رارق  ناتـسبرع  ینید  روما  سأر  رد  ناـمزاس  نیا 
؛ دراد روشک  یـسایس  یبهذـم و  لئاسم  رد  یمهم  شقن  هک  تسا  يوتف  رودـص  نامزاس  نیا  ياضعا  تیلاعف  هدـمع  دـشابیم . روشک  لوا 

يوریپ یکلاـم  و  یفنح ، یعفاـش ، یلبنح ، ینعی  تنـس  لـها  روهـشم  یهقف  بهاذـم  زا  کـی  چـیه  زا  یمـسر  تروـص  هب  روـشک  رد  اریز 
نیرتالاب دوشیم . لمع  تسا  یلبنح  بهذم  ساسا  رب  ًالومعم  هک  نآ  سییر  ياوتف  هژیو  هب  نامزاس  نیمه  يواتف  ساسا  رب  هکلب  دوشیمن ،

. ددرگیم بوصنم  هاشداپ  مکح  هب  هک  تسا  لک » یتفم   » روشک نیا  یبهذم  ماقم 
ص:121
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یمالسالا ملاعلا  ۀطبار  نامزاس  ج .

ياهنامزاس نیرتتردقرپ  زا  تالیکـشت  نیا  دیدرگ . لیکـشت  اهروشک  ریاس  زا  یناگدنیامن  تیوضع  اب  لبق  لاس  دودح 40  نامزاس  نیا 
ياهروشک رتشیب  رد  تسا و  يدوعـس  لایر  نویلیم  تسیود  رب  غلاـب  ناـمزاس  نیا  هنـالاس  هجدوب  دوشیم . بوسحم  ناتـسبرع  رد  یبهذـم 

، یبرع ناـبز  شزومآ  نآرق ، یمالـسا و  بتک  عیزوت  یمالـسا ، ياـهشزومآ  زا : تسا  تراـبع  ناـمزاس  نیا  فیاـظو  دراد . هبعـش  ناـهج 
رانیمس . 3 دـجاسم ؛ یناهج  یلاـع  ياروش  . 2 یمالـسا ؛ هقف  عـمجم  . 1 نامزاس : نیا  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  یمالـسا . تاسـسؤم  هب  کمک 
يدایز رایسب  لوپ  هتـشذگ  لاس  یط 10  نامزاس  نیا  یمالـسا . ناناوج  نامزاس  . 5 دجاسملا ؛ ۀـیراق  سلاجم  . 4 یمالسا ؛ تیبرت  ییانبریز 
جیورت تهج  رد  یتـفگنه  غلاـبم  ریخا  لاـس  هد  رد  زین  تلود  تسا و  هدومن  تیباـهو  بهذـم  جـیورت  یمالـسا و  ياـهانب  تخاـس  فرص 

. تسا هدرک  کمک  روشک  زا  جراخ  رد  اههاگنامرد  اهناتسرامیب و  هیریخ ، ياهنامزاس  داشرا و  همئا  هسسؤم  نآرق ، ظفح  رشن و  مالـسا ،
ثادحا هنیزه  نآ  رب  نوزفا  دنشابیم . تیلاعف  لوغشم  نامزاس  نیا  رظن  ریز  یمالسا  زکرم  اهدص  ناهج و  رد  دجـسم  رازه  دادعت  نینچمه 

باب  76 هاگنامرد ؛ باـب   41 هاگـشناد ؛  134 یبهذـم ؛ هسـسؤم  باب   200 هسردـم ؛ باب   1069 دجـسم ؛ باب   1259 یمالـسا ؛ زکرم   20
. تسا هدومن  تخادرپ  ار  سیراپ  رد  برع  ناهج  وتیتسنا  باب  کی 1  ناتسرامیب و 

ص:122
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامزاس  د .

نیا مدرم  ور  نیا  زا  تسا ، هدوب  بهذم  نید و  هب  هتخیمآ  یگنهرف  ياراد  هراومه  تسا و  یبهذم  یمالسا و  روشک  کی  ناتـسبرع  روشک 
لاـح نیع  رد  دـنراد . يداـیز  يدـنبیاپ  یبهذـم  ننـس  بادآ و  ینید و  ضیارف  ماـجنا  هب  تبـسن  ياهلیبـق ، موسر  بادآ و  راـنک  رد  روشک 

نوؤـش تیاـعر  رب  تراـظن  هعمج ، تعاـمج و  ياـهزامن  يرازگرب  يارب  مدرم  توـعد  روـظنم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـمزاس 
رب ار  تارکنم  سیلپ  شقن  نامزاس  نیا  ياضعا  تسا . هدـش  لیکـشت  یعرـش  ریغ  زکارم  تیلاعف  زا  يریگولج  ناوناب و  باجح  یمالـسا و 

یبهذـم روما  هب  ناتـسبرع  رد  هک  يرگید  ياهداهن  دـننکیم . دروخرب  عورـشم  ریغ  دراوم  اب  اهنابایخ ، رد  ینز  تشگ  اـب  دـنراد و  هدـهع 
؛ یهقفلا عمجملا  نآرق ؛ ظـفح  تیعمج  داـشرا ؛ توعد و  يواـتف و  رودـص  یبهذـم و  یملع و  تاـقیقحت  هرادا  زا : دـنترابع  دـنزادرپیم ،

ياهروشک رد  یمالـسا  ياهتیلقا  عضو  هب  یگدیـسر  نامزاس  دجاسم ؛  یناهج  یلاع  ياروش  يوبن ؛ مرح  یکم و  مرح  روما  ماع  تسایر 
. یمالسا ریغ 

یبهذم روما  هب  هتسباو  ياهنامزاس  ه . 

هراشا

. میزادرپیم تسناد  یبهذم  روما  هب  هتسباو  تاسسؤم  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  رگید  مهم  زکرم  دنچ  یفرعم  هب  شخب  نیا  رد 

جاجح ییامنهار  یلم  هسسؤم   . 1

یهافر  تامدخ  هئارا  زکرم  داجیا  دروم  رد  دهف  کلم  نامرف  یپ  رد 
ص:123
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هنیدـم رد  هک  زکرم  نیا  دـناسر . بیوصت  هب  ار  جاجح  ییاـمنهار  تئیه  سیـسأت  نوناـق  ناریزو  تئیه  ق . لاس 1405ه .  رد  جاـجح  يارب 
روما مظن ، ناکسا ، لابقتسا ، زا : دنترابع  زکرم  نیا  عونتم  ياهشخب  داد . مان  رییغت  نایامنهار  یلم  هسسؤم  هب  ًادعب  دیدرگ ، سیـسأت  هرونم 

... لقن و همانرذگ  اههثعب ،

جحلا ثاحبأل  نیفیرشلا  نیمرحلا  مداخ  دهعم   . 2

ینف هرواشم  هئارا  تسیز و  طیحم  ظفح  تاـعالطا ، يروآ  عمج  يارب  ق . لاس 1401ه .  رد  ناریزو  تئیه  بیوصت  هب  هک  تالیکـشت  نیا 
هرادا جـح  یلاـع  ياروش  سییر  روشک و  ریزو  مود ، دـهعیلو  زیزعلادـبع  نب  فیاـن  ریما  رظن  ریز  دـیدرگ ، سیـسأت  جـح  یلاـع  ياروش  هب 
روما یملع ، تامدـخ  تاـعالطا و  یناـسنا ، يرادا و  روما  تسیز ، طـیحم  تشادـهب و  یـسدنهم ، نارمع و  ياـهشخب  ياراد  و  دوشیم ،

. دشابیم یلام  روما  تاغیلبت و 

دهف کلم  نآرق  پاچ  عمتجم   . 3

ق. لاس 1405ه .  رد  زاغآ و  عبرم  رتم  رب 000/250  غلاب  یتحاسم  رد  ق . لاس 1403ه .  رد  دهف  کلم  نامرف  ساسا  رب  عمتجم  نیا  تخاس 
هعومجم يوبن و  هریـس  رـشن  نآرق ، ریـسفت  همجرت و  نتم ، پاچ  هب  دوشیم ، هرادا  فاقوا  ترازو  رظن  ریز  هک  عمتجم  نیا  دـیدرگ . حاتتفا 

دزادرپیم . نآرق  تئارق  راون  ریثکت  هیمیت و  نبا  راثآ 
ص:124
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ریثکت شخب  نارواشم ، تئیه  همجرت ، ياروش  فحصم ، یملع  ياروش  همجرت ، ینآرق ، سورد  زا : دنترابع  عمجم  نیا  فلتخم  ياهشخب 
طسوتم و گرزب ، ياههزادنا  رد  فلتخم  عون  تسیب  رد  ار  میرک  نآرق  زکرم ، نیا  یمالسا . تاسارد  ثحابم و  يوبن ، هریس  تنس و  راون ،
ریثـکت و ار  تئارق  هنوگشـش  راوـن  زکرم  نیا  نینچمه  تسا . هخـسن  نآ 000/000/10  هنایلاس  دـیلوت  طسوتم  دـنکیم و  پاچ  کـچوک 
. تسا هدـناسر  پاچ  هب  ار  هیمیت  نبا  ياواتف  عومجم  يوبن و  هریـس  بتک  ایند و  هدـنز  ياـهنابز  هب  ییاـههمجرت  مجح و  هس  رد  يریـسافت 

. دزادرپیم زین  دیوجت  ياههرود  يرازگرب  هب  زکرم  نیا  نآ ، رب  نوزفا 

هبعک هدرپ  تفاب  هاگراک   . 4

ار نآ  لصیف  کلم  دـیدرگ . داجیا  ق . لاس 1346 ه .  رد  نمحرلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  کلم  نامرف  هب  هبعک  شـشوپ  تفاب  یجاسن و  زکرم 
نیـشام ثادحا و  نآ  يارب  يدـیدج  گرزب و  ياهنامتخاس  ق . لاـس 1397ه .  رد  يو  زا  سپ  دومن . اـنب  دـیدجت  ق . لاس 1382 ه .  رد 
ياهخن اب  دفابیم و  یعیبط  صلاخ  ریرح  زا  هدرپ  کی  لاس  ره  يارب  هناخراک  نیا  نونکا  مه  دیدرگ . نردم  يزاسون و  نآ  یجاسن  تالآ 

. دنکیم نییزت  ماف  الط  هرقن 

یبهذم ناربهر  ینید و  ياههزوح   . 5

نونکا دنراد . روشک  رد  یمهم  شقن  روشک  نیا  یبهذم  ناربهر  دراد . دوجو  عماج  دجسم  یلومعم و  دجـسم  باب  رازه   30 ناتسبرع ، رد 
روشک 
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نایم رد  یناوارف  ذوفن  یمالـسا ، ياهروشک  رب  مکاح  ياهتلود  فعـض  و  جح ، هنالاس  مسارم  زین  دوخ و  یلام  تردـق  لیلد  هب  ناتـسبرع 
نیا رد  تسا ؛ هتفای  لماکت  هاگـشناد  لکـش  هب  جیردت  هب  ناتـسبرع ، ینید  ياههزوح  دربیم . هرهب  تدش  هب  ذوفن  نیا  زا  دراد و  ناناملـسم 
دوخ یلیصحت  عطاقم  ناتسبرع ، تلود  هنیزه  اب  یمالسا ، ياهروشک  هژیو  هب  یجراخ  نایوجشناد  یلخاد ، نایوجشناد  رب  نوزفا  اههاگشناد 

. دنهدیم همادا  ار 

هصالخ

رب روشک  نیا  دـنکیم . افیا  یـساسا  شقن  نآ  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، عاضوا  رد  هتـشاد ، يدایز  ذوفن  ناتـسبرع  مدرم  نایم  رد  نید 
ترازو ناتسبرع ، یتموکح  تالیکشت  رد  دنـشابیم ؛ ننـست  لها  زا  روشک  نیا  مدرم  رثکا  دوشیم . هرادا  یمالـسا  تعیرـش  رهاوظ  ساسا 

. دنزادرپیم یبهذم  روما  ماجنا  هب  هدش و  سیسأت  یبهذم  روما  ماجنا  يارب  رگید  ياهنامزاس  و  داشرا ، توعد و  یمالسا ، نوؤش  فاقوا ،
؛ یمالـسالا ملاعلا  ۀطبار  نامزاس  ب . املعلا ؛[  رابک  تئیه  گرزب ]  ياملع  نامزاس  فلا . زا : دنترابع  روشک  نیا  یبهذم  مهم  ياهنامزاس 

دنترابع یبهذـم  روما  هب  هتـسباو  رگید  مهم  زکارم  زا  یبهذـم . روما  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  د . رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامزاس  ج .
؛ جحلا ثاحبأل  نیفیرشلا  نیمرحلا  مداخ  دهعم  . 2 جاجح ؛ ییامنهار  یلم  هسسؤم  . 1 زا :
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؛ هبعک هدرپ  تفاب  هاگراک   . 4 دهف ؛ کلم  نآرق  پاچ  عمتجم  . 3
. یبهذم ناربهر  ینید و  ياههزوح  . 5

ییامزآ دوخ 

بهاذم عاونا  . 3 دیهد . حرش  ًارصتخم  ار  تیباهو  هنیـشیپ  . 2 دیهد . حرـش  ار  ناتـسبرع  رد  مکاح  یبهذم  حانج  نید و  ذوفن  یگنوگچ  . 1
. دینک یفرعم  ار  کی  ره  هدرب و  مان  ار  ناتسبرع  یبهذم  ياهنامزاس  . 4 دینک . نایب  ار  اهنآ  يریگلکش  هوحن  ناتسبرع و  ینید  خیرات  رد 
ار کی  ره  هدرب و  ماـن  ار  یبهذـم  روما  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  . 6 دیربب . مان  ار  یمالـسالا  ملاعلا  ۀـطبار  نامزاس  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  . 5

دینک . یفرعم 
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مهد سرد 

هراشا

ناتسبرع تارّرقم  زا  یخرب  اب  ییانشآ 
جاجح روما  اب  طابترا  رد 

مهم تاررقم  مینادـب ـ . ار  ناتـسبرع  تاررقم  زا  یخرب  اب  ییانـشآ  ترورـض  سرد ـ :  نیا  هعلاطم  اب  دوریم  راظتنا  یـشزومآ  ياهفدـه 
. مینادب ار  نارئاز  اب  طبترم 
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، یمـسا هباشت  یبّلقت ، رـالد  نتـشاد  هارمه  ردـخم ، داوم  نتـشاد  هارمه  نوچ  یلئاـسم  هزوح  رد  ناتـسبرع  روشک  تاررقم  هب  سرد  نیا  رد 
. میزادرپیم ناریا  هب  دسج  لاقتنا  لحارم  هدنورپ و  لیکشت  لحارم  تافداصت ، ثداوح و 

تارّرقم مها  اب  ییانشآ 

ماگنه رد  ات  دشاب  هتـشاد  لماک  ییانـشآ  روشک  نآ  نیناوق  تارّرقم و  اب  دیاب  دنکیم ، رفـس  هناگیب  روشک  کی  هب  هک  یـسک  دیدرت  نودب 
اب يرابدرب ، تیارد و  اب  فلتخم ، ياـهنارحب  رد  دـنک و  لـح  ار  نارگید  دوخ و  تالکـشم  یتحار  هب  دـناوتب  تالکـشم  اـب  ندـش  وربور 

دراد ترورـض  اهنآ  اب  ییانـشآ  هک  یلئاسم  تالکـشم و  نیرتمهم  هب  ساسا ، نیا  رب  دـبای ، تسد  هجیتن  نیرتهب  هب  تقو ، نیرتمک  فرص 
: میزادرپیم

ردخم داوم  . 1

تاسلج رد  نارئاز  تسیابیم  ًاـمتح  تسا ، نیگنـس  رایـسب  یمرج  ناتـسبرع  رد  ردـخم  داوم  نتـشاد  هارمه  ندرک و  فرـصم  هک  اـجنآ  زا 
يزاساج اب  ات  دنـشوکیم  داـتعم  نارئاز  زا  یخرب  هاـگ  تارکذـت ، مغر  یلع  لاـح و  نیع  رد  دـنوش . هیجوت  هلأـسم  نیا  هب  تبـسن  ناوراـک 

زا لفاغ  اما  دنهد  تاجن  دایتعا  ضراوع  زا  فرـشت ، مایا  رد  ار  دوخ  دننادیم ) حالـص  دوخ  هک  يرگید  نوجعم  ره  ای  و   ) كایرت يرادقم 
رد دـنروآیم . دوجو  هب  یتالکـشم  نـالوؤسم ، ریاز و  يارب  دـننکیم و  فشک  ار  داوم  نآ  یتحار  هب  ناتـسبرع  ياهفرح  نارومأـم  هک  نآ 

دراو اهنآ  درکلمع  هوحن  زا  تیامح  نارومأم و  زا  يرادـفرط  هب  ناوراک  ریدـم  هک  تسا  نآ  تاجن  هار  نیرتّرثوم  نیرتهب و  یتلاح ، نینچ 
رئاز ِطلغ  راک  زا  يرادـفرط  تروص  رد  هنرگو  دـنادب  هزنم  لامعا  هنوگنیا  زا  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  تحاـس  دوش و  هنحص 

رئاز يارب  یناوارف  تالکشم  مه  دنوشیم و  نیبدب  ناریا ، رب  مکاح  سدقم  ماظن  هب  مه  داتعم ،
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هبرجت دننکن . يرادفرط  یطاخ  درف  زا  ناونع  چیه  هب  هدج ، هنیدم و  داتـس  نارومأم  ریدم و  دوشیم  داهنـشیپ  دنیامنیم . داجیا  نالوؤسم  و 
. دوشیم دازآ  رتعیرس  رتتحار و  رئاز  یتالاح ، نینچ  رد  تسا  هداد  ناشن 

یبّلقت رالد  . 2

رد رگا  اریز  دزیهرپب ؛ نئمطم  ریغ  زکارم  دارفا و  زا  زرا  هیهت  زا  دـیامن و  هعجارم  ربتعم  ینوناق و  زکارم  هب  زرا  هیهت  يارب  تسیابیم  رئاز  ره 
سپ هطرش  دننکیم ، هطرش  تارادا  هناور  ار  وا  دنزادنایم و  ماد  هب  ار  وا  دنک  تفایرد  یبّلقت  رالد  يدوعس ، ياهفاّرص  زا  هکم ، ای  هنیدم 

رایـسب یحور  جـنر  ناوارف و  تراسخ  اب  ار  رئاز  تیاهن  رد  دـنادرگیمنرب و  شبحاص  هب  طبـض و  ار  یبلقت  ياهرالد  تقوم ، تشادزاـب  زا 
. دننک بانتجا  ناتسبرع  ناریا و  رد  اهلّالد  یلومعم و  دارفا  زا  زرا  دیرخ  زا  هک  دوش  هداد  رّکذت  نارفاسم  هب  دنکیم . دازآ 

یمسا هباشت  . 3

وا و هتـشادن ، هقباـس  رئاز  يارب  نوـچ  دـننکیم و  لـطعم  رگید  سک  مـسا  اـب  شمـسا  تهباـشم  رطاـخ  هـب  هاـگدورف  رد  ار  يرئاز  یهاـگ 
دوش هداد  یهاگآ  نارئاز  هب  دیشخب . شمارآ  ار  وا  هیحور ، تیوقت  یهارمه و  اب  دیاب  هک  دنوشیم . نارگن  برطضم و  تخـس  شناهارمه 

ماجنارـس یلو  دـنرادیم  هگن  ار  اهنآ  قیقحت ، يارب  یتعاس  دـنچ  دروآیمن ، دوجو  هب  امـش  يارب  یلکـشم  هاگدورف ، رد  ندـش  لطعم  هک 
. دنوشیم دازآ 
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تافداصت ثداوح و  . 4

هچ دـنوشیم و  هثداح  بیـسآ و  راچد  رتدوز  زاجم ، ریغ  روبع  ياهلحم  اهنابایخ و  اههار و  هب  انـشآان  نسم و  دارفا  هک  نآ  هب  تیانع  اـب 
قوقح ناتـسبرع ، تارّرقم  اب  ییانـشآ  مدـع  رطاخ  هب  یلو  دـنهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ای  وضع و  فداـصت ، رثا  رب  دارفا  هنوگ  نیا  اـسب 

نآ تهج  هب  مزال و  هدنورپ  لیکشت  نودب  یهاگآ  مدع  تهج  زا  هتسنادن و  اهنآ  اریز  ددرگ  عییـضت  اهنآ  هثرو  قوقح  ای  اهنآ و  مّلـسم 
نتسنادن رثا  رب  بلغا  و  دوشیم . هموتخم  هدنورپ  دنهدیم و  تیاضر  ددرگرب ، دوخ  روشک  هب  دهاوخیم  تسا و  بیرغ  روشک  نآ  رد  هک 

، لزانت موهفم  انعم و  كرد  نودب  مه  وا  هدب ، لزانت »  » هک دوشیم  داهنـشیپ  وا  هب  ناتـسرامیب ، ای  سیلپ و  هرادا  رد  تاملک ، میهافم  نابز و 
یتقو دعب  یتدم  و  تسا ! هدرک  اضما  ار  تیاضر  هقرو  ریز  دنادیمن  هک  دـنکیم  اضما  ار  هقرو  یلاح  رد  مقفاوم و  لزانت  اب  نم  دـیوگیم :

قح و هدـش ، التبم  وضع  صقن  هب  هدرک و  فداصت  ناـمز  نـالف  رد  صخـش  نـالف  هک  دـننکیم  هعجارم  یگدـنیامن  رتفد  هب  يو  نایانـشآ 
مدـع رطاخ  هب  رفاسم  هک  دوشیم  مولعم  یگدـنیامن ، رتفد  طـسوت  هدـنورپ  ندرک  ادـیپ  صحفت و  زا  سپ  دـنکیم ، هبلاـطم  ار  دوخ  قوقح 

هداد و تیاضر  ینعی  هدومن ؛ لزانت  تیاکش  زا  تاملک ، يانعم  نابز و  نتسنادن  ناریا ، هب  تعجارم  يارب  یگدزباتش  تاررقم و  زا  یهاگآ 
رد دنربیم و  ناریا  هب  ار  یفداصت  درف  زین  هاگ  درادن . دوجو  وا  قح  قاقحا  يارب  یهار  رگید  دوشیم  هتفگ  اذل  تسا ، هدـش  هتـسب  هدـنورپ 

تسا . هدوب  ناتسبرع  رد  فداصت  رطاخ  هب  وا  گرم  هک  دنرادن  دوخ  ياوعد  تابثا  رب  یلیلد  دنکیم و  توف  ناریا 
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عفانم عفادم  یماح و  میناوتب  ات  میهد  ماجنا  ار  لیذ  روما  دیاب  ناتسبرع  رد  فداصت  کی  هدنورپ  لیکـشت  ینوناق  لحارم  حیحـص  یط  يارب 
: مییامن ءافیتسا  ار  نانآ  ملسم  قوقح  میشاب و  دوخ  عابتا 

فداصت هیلوا  هنحص  ظفح  فلا .

رد ار  سیلپ  تعرـس  هب  دـننک و  ظفح  هیلوا  لاح  هب  ار  فداصت  هنحـص  دـیاب  هدـید ، بیـسآ  درف  ِنایانـشآ  ناهارمه و  فداـصت ، درجم  هب 
نیرتکیدزن هب  ار  حورجم  درف  دـیاب  فداصت ، ناکم  نامز و  هنحـص و  تاصخـشم  تشادداـی  سیلپ و  روضح  زا  سپ  دـنراذگب . ناـیرج 

. دنیامن لقتنم  ناتسرامیب 

داتس هب  نآ  هئارا  تاصخشم و  تبث  تشاددای و  ب .

نداد رارق  نامرد  تحت  ناتسرامیب و  هب  حورجم  لاقتنا  زا  سپ  دنسرپب و  ار  وا  هرادا  لحم  سیلپ و  تاصخشم  مان و  دیاب  حورجم  ناهارمه 
شرازگ نیا  تسا  یهیدب  دـنیامن . میدـقت  داتـس » هافر   » تمـسق هب  ار  حورـشم  شرازگ  دـننک و  هعجارم  هنیدـم ) ای  هکم   ) داتـس رتفد  هب  وا ،

. دشابیم وا  هرادا  سیلپ و  تاصخشم  هثداح و  ناکم  نامز و  هیلقن ، هلیسو  هدننار ، حورجم ، تاصخشم  لماش 

ینوناق يراجم  رد  هدنورپ  يریگیپ  ج .

هچ یط  دـنک  اـضاقت  دـیامن و  هعجارم  هدومن ، میـسرت  ار  فداـصت  هنحـص  یکورک  شرـسفا  هک  رورم » هرادا   » هب دـیاب  داتـس  هاـفر  لوؤسم 
هب يارب  رورم  هرادا  هب  جح ، مسارم  نایاپ  ات  بترم  دنک و  هفاضا  هدـنورپ  هب  دریگب و  ار  رتفد  هرامـش  تسا ، هدـش  تبث  هثداح  نآ  ياهرامش 

دیامن . هعجارم  هدنورپ  ینوناق  لحارم  نتخادنا  نایرج 
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هب تمیزع  ماگنه  هب  تسا  فظوم  لوؤسم  تسا ، هدرکن  یط  ار  دوخ  ییاهن  لحارم  هدـنورپ  تسا و  يرتسب  نانچمه  رامیب  رگا  ناـیاپ ، رد 
هب تبث و  ار  زاین  دروم  تاصخـشم  ریاس  رـسفا و  مان  اهنآ و  هدنورپ  هرامـش  اهناتـسرامیب و  نیحورجم ، یماسا  دیامن و  هیهت  یتسیل  ناریا ،

طـسوت ار  اههدنورپ  کیاکی  بسانم  تصرف  رد  یگدنیامن  رتفد  لحارم ، نیا  یط  زا  سپ  دهد . لیوحت  هدـج  رد  نامزاس  یگدـنیامن  رتفد 
هب ار  بـتارم  هرادا  درادیم و  میدـقت  جـح  ناـمزاس  هاـفر  تیریدـم  هـب  ار  ییاـهن  هجیتـن  دـنکیم و  بـیقعت  تمــسق ، نـیا  صاـخ  رومأـم 

. دنکیم مالعا  اهنآ  ياههداوناخ 

ناگدنامزاب تساوخرد  توف و  تروص  رد  ناریا  هب  دسج  لاقتنا  لحارم  د .

یگدنیامن رتفد  تروص  نیا  رد  ددرگ ، لمح  ناریا  هب  یفوتم  دسج  هک  دننک  اضاقت  هثرو  دـیامن و  توف  هثداح  تدـش  رثا  رب  حورجم  رگا 
فلتخم ياهتمسق  هب  هرامالاراد ، هاگنآ  دیامن  مالعا  هنیدم )  ) همرکم هکم  ریما  هب  ار  بتارم  هک  دنک  اضاقت  ًابتک  يرگلوسنکرـس  زا  دیاب 
تارادا رد  هتفه  کی  دودح  دیاب  یگدنیامن  رتفد  رومأم  قافتا  هب  يرگلوسنکرـس  رومأم  دنکیم . مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  دسیونیم و  همان 

هرونم هنیدم  رد  يراپس  كاخ  هب  ای  دسج و  لاقتنا  زا  سپ  ددرگ . لمح  ناریا  هب  هزانج  دنوش  قفوم  ماجنارس  ات  دننک  دمآ  تفر و  فلتخم 
دسریم . هید  تفایرد  تهج  هدنورپ  بیقعت  تبون  همرکم ، هکم  ای  و 
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دییأت مه  سیلپ  دشاب ، هداد  توف  یهاوگ  ناتـسرامیب  هک  دوشیم  هدرپس  كاخ  هب  ناتـسبرع  رد  ای  دـباییم و  لاقتنا  ناریا  هب  ینامز  دـسج 
. ددرگ طبض  تبث و  یفوتم  هدنورپ  رد  ًامامت  كرادم  نیا  دنک و 

هید تفایرد  ه . 

يرگلوسنکرس دنسیونب و  ياهمان  هثرو ، زین  دننک و  همجرت  یبرع  هب  ار  یفوتم  تثارو  رـصح  هگرب  دهاوخیم  یفوتم  هداوناخ  زا  هافر  هرادا 
. دننک میلست  اهنآ  هب  تفایرد و  ار  یفوتم  هید  دننک و  هعجارم  مکاحم  تارادا و  هب  هک  دنیامن  لیکو  هدج  رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

یگدـنیامن رتفد  هب  دـسرب و  نارهت  رد  ناتـسبرع  ترافـس  دـییأت  هب  نارهت و  رد  هجراخ  ترازو  یهاوگ  هب  دـیاب  همجرت  زا  سپ  اههمان  نیا 
مکاحم رد  ار  هدـنورپ  ینوناق  لحارم  دوجوم ، كرادـم  نتـشاد  تسد  رد  اب  یگدـنیامن  رتفد  رومأم  هاگنآ  دوش . لاسرا  هدـج  رد  ناـمزاس 

زا هماـن  یفرعم  كرادـم و  نتــشاد  تـسد  رد  اـب  يرگلوسنکرــس  هدـنیامن  ماـگنه  نـیا  رد  دــنکیم . بـیقعت  هـید ، تفاـیرد  اـت  فـلتخم 
یفوتم هداوناخ  هب  هک  دراذـگیم  جـح  نامزاس  رایتخا  رد  دـنکیم و  تفایرد  ار  یفوتم  هید  دوشیم و  رـضاح  هاگداد  رد  يرگلوسنکرس ،

هثرو هب  هک  تسا  يدوعس  لایر  رازه  دصکی  دوش ، رصقم  دص  رد  دص  هدننار  دشاب و  درم  یفوتم  رگا  هید  غلبم  تسا  یتفگ  دنیامن . میلست 
. دنکیم موکحم  لایر  رازه  هاجنپ  تخادرپ  هب  ار  هدننار  هاگداد ، ددرگ ؛ رصقم  یفوتم  هدننار و 50 % هچنانچ 50 % دریگیم و  قلعت 
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هید تخادرپ  زا  هدننار  رگا  تسا . هدـش  نییعت  درم ، هید  فصن  نز  هید  اریز  تسا ؛ لایر  رازه  هاجنپ  هید ، ّلک  دـشاب ، نز  یفوتم ، رگا  یلو 
لاملا تیب  زا  ار  یفوتم  هید  دـنکیم و  دازآ  ار  هدـننار  هاگداد  ددرگ ، تباث  وا  راسعا  رقف و  دـشابن و  هید  تخادرپ  هب  رداق  دـشاب و  ناوتاـن 

(1). دزادرپیم

هصالخ

وا لامعا  تحـص  رب  نانیمطا  رئاز و  تیاضر  بلج  شیاـسآ ، نیمأـت  طیارـش ، دـجاو  ِنواـعم  ریدـم و  باـختنا  ناوراـک و  يدوجو  هفـسلف 
ماگنه هب  ات  دـشاب  هتـشاد  لماک  ییانـشآ  روشک  نآ  نیناوق  تارّرقم و  اب  دـیاب  تسا ، هناگیب  روشک  کی  رد  هک  یـسک  نیارباـنب  دـشابیم .

حرش هب  دراد  ترورض  اهنآ  اب  ییانشآ  هک  یلئاسم  تارّرقم و  دنک . لح  ار  نارئاز  تالکـشم  یتحار  هب  دناوتب  تالکـشم  اب  ندش  وربور 
. دننکن يرادفرط  یطاخ  درف  زا  ناونع  چـیه  هب  هدـج ، داتـس  نارومأم  ریدـم و  دوشیم  داهنـشیپ  ردـخم : داوم  نتـشاد  هارمه  . 1 تسا : ریز 

رّکذت دوخ  نارفاسم  هب  یبّلقت : رالد  نتـشاد  هارمه  . 2 دوشیم . دازآ  رتعیرـس  رتتحار و  رئاز  یطیارـش ، نینچ  رد  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت 
رد امـش  ندـش  لطعم  هک  دـیهد  یهاگآ  دوخ  نارئاز  هب  یمـسا : هباشت  . 3 دـننک . بانتجا  اـهلّالد  یلومعم و  دارفا  زا  زرا  دـیرخ  زا  دـیهد 

. دیوشیم دازآ  ماجنارس  یلو  دنرادیم  هگن  قیقحت ، يارب  یتعاس  دنچ  دروآیمن ، دوجو  هب  امش  يارب  یلکشم  هاگدورف ،
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تعرـس هب  دـننک و  ظفح  هیلوا  لاح  هب  ار  فداصت  هنحـص  دـیاب  فداصت  درجم  هب  هدـنورپ : لیکـشت  لحارم  . 5 تاـفداصت . ثداوح و  . 4
هب ار  حورجم  درف  فداـصت ، ناـکم  ناـمز و  هنحــص و  تاصخــشم  تشادداــی  سیلپ و  روـضح  زا  سپ  دــنراذگب . ناــیرج  رد  ار  سیلپ 
وا هرادا  لحم  سیلپ و  تاصخشم  مان و  دیاب  حورجم  ناهارمه  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  دنیامن . لقتنم  ناتـسرامیب  نیرتکیدزن 

شرازگ دـننک و  هعجارم  هنیدـم ) ای  هکم   ) داتـس رتفد  هب  وا ، نداد  رارق  ناـمرد  تحت  ناتـسرامیب و  هب  حورجم  لاـقتنا  زا  سپ  دنـسرپب و  ار 
میسرت ار  فداصت  هنحص  یکورک  شرـسفا  هک  رورم » هرادا   » هب دیاب  داتـس  هافر  لوؤسم  دنیامن . میدقت  داتـس » هافر   » تمـسق هب  ار  حورـشم 

ات بترم  دنک و  هفاضا  هدنورپ  هب  دریگب و  ار  رتفد  هرامش  تسا  هدش  تبث  هثداح  نآ  ياهرامش  هچ  یط  دنک  اضاقت  دیامن و  هعجارم  هدومن ،
تمیزع ماگنه  هب  تسا  فظوم  لوؤسم  دیامن . هعجارم  هدـنورپ  ینوناق  لحارم  نتخادـنا  نایرج  هب  يارب  رورم  هرادا  هب  جـح ، مسارم  نایاپ 

تبث ار  زاین  دروم  تاصخشم  ریاس  رسفا و  مان  اهنآ و  هدنورپ  هرامش  اهناتسرامیب و  مان  اب  نیحورجم  یماسا  دیامن و  هیهت  یتسیل  ناریا ، هب 
هب یفوتم  دسج  هک  دننک  اضاقت  هثرو  دیامن و  توف  هثداح  تدش  رثا  رب  حورجم  رگا  دهد . لیوحت  هدـج  رد  نامزاس  یگدـنیامن  رتفد  هب  و 
ات دننک  دمآ  تفر و  فلتخم  تارادا  رد  هتفه  کی  دودح  دیاب  یگدـنیامن  رتفد  رومأم  قافتا  هب  يرگلوسنکرـس  رومأم  ددرگ . لمح  ناریا 
هب ناتـسبرع  رد  ای  دباییم و  لاقتنا  ناریا  هب  ینامز  دـسج  ناریا : هب  دـسج  لاقتنا  لحارم  . 6 ددرگرب . ناریا  هب  هزانج  دـنوش  قفوم  ماجنارس 

طبـض تبث و  یفوتم  هدنورپ  رد  ًامامت  كرادم  نیا  دنک و  دییأت  مه  سیلپ  دشاب ، هداد  توف  یهاوگ  ناتـسرامیب  هک  دوشیم  هدرپس  كاخ 
. دوش
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ییامزآ دوخ 

ار نارئاز  اـب  طـبترم  مهم  تاررقم  . 2 دیهد . حرـش  ناوراک  نینواعم  ریدـم و  يارب  ار  ناتـسبرع  تاررقم  زا  یخرب  اب  ییانـشآ  ترورـض  . 1
ذخآم عبانم و  دیهد  حرش 

ذخآم عبانم و 

مالسلادبع داؤف  ةرـصاعملا ، ۀلاصألا و  . 3 اردص . تاراشتنا  يرهطم ، دیهـش  نافرع ، مالک و  یمالـسا ، مولع  اب  ییانـشآ  . 2 میرک . نآرق  . 1
، هعیشلا نایعا  . 5 1990م . توریب ، نییالملل ، ملعلاراد  یلکرز ، مالعالا  . 4 ق . 1412 ه .  رشنلا ، ۀعابطلل و  ةرونملا  ۀنیدملا  ۀکرش  یسرافلا ،

ۀکلمملل ۀـیجراخلا  تاثعبلا  . 7 توریب . یـسلجم ، همالع  راونـالاراحب ، . 6 1944م . مود ، پاـچ  قـشمد ، نودـیز  نبا  هعبطم  نیما ، نـسحم 
رتکد هیدوعسلا ، ۀیبرعلا  دالبلا  خیرات   . 8 ق . 1403 ه .  لوا ، پاچ  یفاقثلا ، ۀکم  يدان  تاعوبطم  يزاجح ، یلع  قداص  ۀیدوعـسلا ، ۀیبرعلا 

ۀیبرعلا خیرات  . 10 يدیهش . رفعج  دیس  مالسا ، یلیلحت  خیرات  . 9 ق .  . 1413ه مود ، پاچ  ضایر ، عیزوتلاو ، رشنلل  لبشلاراد  ینالجعلا ، رینم 
پاچ نانبل ، توریب  رشنلا  عیزوتلل و  تاعوبطملا  ۀکرش  فیلیـساف ، یـسکیلا  نیرـشعلا ، نرقلا  ۀیاهن  یتح  رـشع  نماثلا  نرقلا  نم  هیدوعـسلا 

1995 م. لوا ،
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، یمالسا ياهروشک  یخیرات  يایفارغج  . 12 ةایحلا .  ۀبتکم  راد  توریب ، پاچ  راتخم ، نیدلا  حالص  هیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  خیرات  . 11
دمحا تعلط  رتکد  خـیراتلا ، لبقام  روصع  یف  هیبرعلا ، ةریزجلا  هبـشل  هیخیراتلا  ایفارغجلا  . 13  . 1366 نارهت ، شرورپ ، شزوـمآ و  ترازو 

، یقاسلاراد هوفـص ، یحتف  هدـجن  هیناـطیربلا ، قئاـثولا  یف  هیبرعلا  ةریزجلا  . 14 رـصم . هیعماجلا » ۀفرعملاراد   » رهزالا هاگـشناد  هدبع ، دـمحم 
. اردص رشن  يرهطم ، داتسا  جح ، . 16 رصم . پاچ  هبهو ، ظفاح  نیرشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  ةریزج  . 15 1996 م .  لوا ، پاچ  نانبل  توریب ،
، قدانفلا لیلد  . 18 . 1984 ق ، 1404ه .  دوعـس ، کلم  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یعمج  پاچ  نیودـت و  هیبرعلا ، ةریزجلا  خـیرات  تاسارد  . 17
، يدوعـس ناتـسبرع  مالعا  ترازو  هیدوعـسلا ، ۀـیبرعلا  ۀـکلمملا  لیلد  . 19 همرکم . هکم  جـحلا ، ثاـحبأل  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداـخ  دـهعم 

ۀلحرلا . 22 توریب . ۀـلاسرلا ، ۀسـسؤم  هطوـطب ، نبا  هلحر  . 21 توریب . پاـچ  ءاوضـالا ، راد  هعیـشلا ، فیناـصت  یلا  هعیرذـلا  . 20 م . 1996
. هینیدلا ۀفاقثلا  هبتکم  ینونتبلا ، بیبل  دمحم  هیزاجحلا ،
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، هیفلس هعبطم  هیمیت ، نبا  یئانخالا ، یلع  درلا  . 24 ق . 1406ه .  توریب ، پاچ  یمالسالا ، بتکملا  رکاش ، دومحم  برعلا ، ةریزج  هبـش  . 23
ياهشهوژپ تاعلاطم و  هسـسؤم  يرخف ، دمحم  ناتـسبرع ، . 26 مهد . پاچ  اردـص ، تاراشتنا  يرهطم ، یـضترم  یهلا ، لدـع  . 25 رصم .

، هجراخ روما  ترازو  یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نارهت ، تاداس ، یمیظع  هیقر  يدوعس ، ناتـسبرع  . 27 مود . شیاریو  یناگرزاب ،
پاچ يدادغب ، میدـن  نبا  تسرهفلا ، . 29 . 1381 رعشم ، رشن  یناحبـس ، رفعج  مالـسا ، ربمایپ  یگدنز  زا  ییاهزارف  . 28 موس 1380 . پاچ 

.32 توریب . رداـص  راد  ریثا ، نبا  خـیراتلا ، یف  لـماکلا  . 31 عیزوتلا . رـشنلل و  هکمراد  يدالبلا ، ثیغ  نب  قتاـع  زاـجحلا ، بلق  . 30 ددجت .
لامـش و یف  هیرثألا  نکامالا  ندـملا و  . 33 ضایر . هیملعلا ، ثوحبلا  تارادالل  هماعلا  ۀسایرلا  باهولادـبع ، نب  دـمحم  تاهبـشلا ، فشک 
، يدوعسم بهذلا ، جورم  . 34 ق .  . 1404ه هیراجتلا ، قدزرفلا  عباطم  ضایر ، پاچ  نیدلا ، فرـش  نیـسح  دـمحا  هیبرعلا ، ةریزجلا  بونج 

قدزرفلا عباـطم  ضاــیر  ق . 1425ه .  لوا ، پاـچ  سیمخ ، نبدـمحم  نـب  هللادـبع  هریزجلا ، ۀـیودا  مـجعم  . 35 . 1409 توریب ، رکفلاراد 
ناتسبرع . دوعس  نب  دمحم  ماما  هعماج  هیمیت ، نبا  هیوبنلا ، ۀنسلا  جاهنم  . 37 توریب 1924 . یناحیرلا ، نیما  برعلا ، كولم  . 36 هیراجتلا .
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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